
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง 

เรื่อง  สอบราคาซ้ือเครื่องอุปกรณออกกําลังกาย 

พรอมติดต้ัง จํานวน 12 รายการ 

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

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา มีความ

ประสงคสอบราคาซ้ือเครื่องอุปกรณออกกําลังกาย พรอมติดต้ัง  จํานวน 12 รายการ ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตอง

เปนของแท  ของใหม ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกา เก็บอยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันที และมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายเอกสา รสอบราคา ตามรายการตอไปนี ้

(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑตามแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง) 

1. เครื่องอุปกรณออกกําลังกายบริหารแขน – หัวไหล -  หนาอก        จํานวน 1 ชุด 

(แบบถาง – หุบยกตุมน้ําหนัก) 

2. เครื่องอุปกรณออกกําลังกายบริหารแขน – หัวไหล – หนาอก        จํานวน 1 ชุด 

(แบบดึงยกตุมน้ําหนัก) 

3. เครื่องอุปกรณออกกําลังกายบริหารขอเขา-ขา (แบบจักรยานลอเหล็กนั่งตรง)  

 จํานวน 1 ชุด 

4. เครื่องอุปกรณออกกําลังกายบริหารขอเขา-ขา (แบบจักรยานลอเหล็กนั่งพิง)   

จํานวน 1 ชุด 

5. เครื่องอุปกรณออกกําลังกายบริหารแขน-ลดหนาทองและนวดหลัง     จํานวน 1 ชุด 

(แบบดึงยกลูกตุมน้ําหนัก) 

6. เครื่องออกกําลังกายยกน้ําหนัก (แบบนอน)          จํานวน 1 ชุด 

7. เครื่องออกกําลังกายบริหารหนาทอง/แขน-หัวไหล (แบบดึงยกตัว)        จํานวน 1 ชุด 

8. เครื่องอุปกรณออกกําลังกายบริหารขา-สะโพก-หัวไหล (แบบโยก-ว่ิงสลับเทา)  

                  จํานวน 1 ชุด 

9. เครื่องอุปกรณออกกําลังกายบริหารกลามเนื้อและหัวไหล (แบบดึงยกตัว)    

 จํานวน 1 ชุด 

10. เครื่องอุปกรณออกกําลังกายบริหารขอเขาและออกกําลังแขน       จํานวน 1 ชุด 

(แบบถีบ-ดึงยกน้ําหนัก) 

11. เครื่องอุปกรณออกกําลังกายยกน้ําหนัก (แบบนั่ง)        จํานวน 1 ชุด 

12. เครื่องอุปกรณออกกําลังกายบริหารแขน-หนาอก-หัวไหล-หัวเขา         จํานวน 1 ชุด 

(แบบถาง-หุบยกตุมน้ําหนัก) 

 

รวมราคากลางท้ังสิ้นเปนเงิน 254,000 บาท (สองแสนหาหมื่นส่ีพันบาทถวน) ซ่ึงเปนราคาท่ีรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 
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  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

  1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือดังกลาว   

  2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู ท้ิงงานของทางราชการหรือหนวยงานการ

บริหารราชการสวนทองถิ่นและไดแจงเวียนชื่อแลว 

  3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูเสนอราคา  ไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 

  4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขามาเสนอราคาใหแกองคการ

บริหารสวนตําบลโปงแดง  ณ  วันประกาศสอบราคาซ้ือ  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม  ในการสอบราคาซ้ือครั้งนี้   

  5.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

  6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัด

จางโดยวิธีสอบราคาตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐ 

  7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคา

ไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดได 
 

กํ า หนด ยื่ น ซอง สอบร า คา ต้ั งแ ต วั นปร ะกา ศส อบร า ค า เป น ต น ไป   ถึ ง วัน ท่ี

..............................................................ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น . ณ กองคลัง องคการบริหารสวน

ตําบลโปงแดง  หรือในวันท่ี................................................. ระหวางเวลา 10.00 – 11.30 น . ณ ศูนยรวม

ขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางอําเภอขามทะเลสอ จังหวัด นครราชสีมา กําหนดเปดซองสอบราคา  ในวันท่ี

.........................................  เวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางอําเภอ 

ขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาไดในราคาชุดละ 500.- บาท (-หารอยบาทถวน-) 

ได  ณ องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  หมู 1 ตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

ระหวางวันท่ี......................................................ถึงวันท่ี...........................................ระหวางเวลา 08.30 – 

16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-4433-3455 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต

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

 

 ประกาศ   ณ   วันท่ี       กันยายน  พ.ศ.  2558 

 
 

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


 นาวาอากาศเอก 

 (วีรชาติ  ชาญอนุสรสิทธ์ิ) 

 นายกองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง 

 





เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี   8 /255 
สอบราคาซ้ือเครื่องอุปกรณ์ออกก าลังกายพร้อมติดต้ัง จ านวน 12 รายการ                      

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
ลงวนัที่      กันยายน  2558                         

                                                                                                            .  
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง ” มีความ

ประสงค์สอบราคาซ้ือเครื่องอุปกรณ์ออกก าลังกาย  พร้อมติดต้ัง จ านวน 12 รายการ ดังรายการต่อไปนี้ (รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง) 

1. เครื่องอุปกรณ์ออกก าลังกายบริหารแขน – หัวไหล่ -  หน้าอก        จ านวน 1 ชุด 
(แบบถ่าง – หุบยกตุ้มน้ าหนัก) 

2. เครื่องอุปกรณ์ออกก าลังกายบริหารแขน – หัวไหล่ – หน้าอก        จ านวน 1 ชุด 
(แบบดึงยกตุ้มน้ าหนัก) 

3. เครื่องอุปกรณ์ออกก าลังกายบริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง)  
 จ านวน 1 ชุด 

4. เครื่องอุปกรณ์ออกก าลังกายบริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)   
 จ านวน 1 ชุด 

5. เครื่องอุปกรณ์ออกก าลังกายบริหารแขน-ลดหน้าท้องและนวดหลัง     จ านวน 1 ชุด 
(แบบดึงยกลูกตุ้มน้ าหนัก) 

6. เครื่องออกก าลังกายยกน้ าหนัก (แบบนอน)          จ านวน 1 ชุด 
7. เครื่องออกก าลังกายบริหารหน้าท้อง/แขน-หัวไหล่ (แบบดึงยกตัว)        จ านวน 1 ชุด 
8. เครื่องอุปกรณ์ออกก าลังกายบริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-วิ่งสลับเท้า)  

                  จ านวน 1 ชุด 
9. เครื่องอุปกรณ์ออกก าลังกายบริหารกล้ามเนื้อและหัวไหล่ (แบบดึงยกตัว)    

 จ านวน 1 ชุด 
10. เครื่องอุปกรณ์ออกก าลังกายบริหารข้อเข่าและออกก าลังแขน       จ านวน 1 ชุด 

(แบบถีบ-ดึงยกน้ าหนัก) 
11. เครื่องอุปกรณ์ออกก าลังกายยกน้ าหนัก (แบบนั่ง)        จ านวน 1 ชุด 
12. เครื่องอุปกรณ์ออกก าลังกายบริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่-หัวเข่า         จ านวน 1 ชุด 

(แบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ าหนัก) 
รวมราคากลางทั้งสิ้นเป็นเงิน 254,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) ซ่ึงเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว    
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา  
1.3 แบบสัญญาซ้ือขาย  
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1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน  

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา  

  1.5 บทนิยาม 
       (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
                          (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  1.6 แบบบัญชีเอกสาร  
                         (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
                         (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

2.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซ้ือดังกล่าว   

  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยงานการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ เสนอ
ราคา  ได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งแดง  ณ  วันประกาศสอบราคาซ้ือ  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม  ในการสอบราคาซ้ือครั้งนี้   

  5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  

  6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี
สอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
  7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสาม
หม่ืนบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้ 
  

3.หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซอง 

ใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
-ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  

นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
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-บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน จ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

    (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (1) 

(4) ส าเนาภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา   

3.2 ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   
(2) หนังสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้

บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา   

 

  4.การเสนอราคา 
  41. ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ  
ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทัง้ปวง  จนกระทั่งส่ง
มอบพัสดุให้  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
   ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า      30    วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา   โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ    ไม่เกิน     60    วัน  นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซ้ือขาย 

 4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ        
พัสดุ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ “องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง” จะยึด
ไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
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ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มี

อ านาจ   ท านิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน   3   วัน 

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี   8  /2558”  ย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี
รับซองสอบราคาต้ังแต่วันประกาศสอบราคาเป็นต้นไป ถึงวันท่ี.........................................ระหว่างเวลา 08.30  น.  
ถึง  16.30   น.  ณ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  และในวันท่ี....................................... . ระหว่าง
เวลา  10.00 – 11.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างอ าเภอขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา   

เม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ เสนอราคาแต่ละ
รายว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาตามรายชื่อ  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่  และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาก่อนหรือในขณะที่ มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามี
การกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้ เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ “องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งแดง”จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้ เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริ เริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  ภายใน  3  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองใบเสนอราคา  ของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างอ าเภอขามทะเลสอ  ในวันท่ี............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ต้ังแต่เวลา 
10.00 น. เป็นต้นไป 
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้น
แต่ผู้วา่ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และใน
กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  “องค์การบริหารส่วนต าบล” จะพิจารณาตัดสินด้วย       ราคารวม       . 
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง 

หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
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จะไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็น ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไป
จากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ  
“องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง”  เท่านั้น 

5.3 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ 
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ ทั้งหมดในใบเสนอ 
ราคา 

(3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญหรือมี
ผลท าให้เกิดความเสียเปรียบได้เปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

(4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้ เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ  
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่
เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดงมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือ ไม่ท าสัญญาหากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  ทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  เป็นเด็ดขาด  ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดมิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้ เสนอ
ราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่ เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคา
แทน เป็นต้น 

5.6  ในการที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้ เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศชื่อไว้ ตามข้อ  4.7  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอ่ืน  ณ วัน
ประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5  
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.7 และองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง จะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคารายนั้นเป็น        
ผู้ทิ้งงาน 

  ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง   ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 

6. การท าสัญญาซ้ือขาย 
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6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา สามารถส่ง มอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน   5  วันท าการของทาง

ราชการ  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซ้ือ  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3 ก็ได้ 

6.2  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน    5   วันท าการของทาง
ราชการ  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ  7.1  ผู้ชนะการ
สอบราคาจะต้องท าสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุใน  ข้อ  1.2  กับองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดงภายใน    
7   วัน ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ    5   ของราคาสิ่งของที่
สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(1)  เงินสด 
(2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดงโดยเป็นเช็คลงวันที่ท่ีท าสัญญาหรือ

ก่อนหน้านั้น  ไม่เกิน  3 วันท าการของทางราชการ 
(3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4  
(4)  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท

เงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   
ต่าง ๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  1.3 (2) 
  (5). พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
  

7. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขาย   ข้อ  10  ให้คิดในอัตราร้อยละ        0.20           ต่อวัน 
 

 8.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.2  
แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายใน  ระยะเวลาไม่น้อยกว่า     -              
เดือน  1  ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซ้ือรับมอบ  โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน  ๆ 

9.1 เงินค่าครุภัณฑ์ส าหรับการซ้ือครั้งน้ีได้มาจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558  
 9.2  เม่ือองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือสิ่งของ
ตามสอบราคาซ้ือแล้ว   ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดย
ทางเรือในเส้นทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ พาณิชย์นาวี  
ดังนี้ 
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(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ ซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศต่อส านักงาน 
คณะกรรมการการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน  นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ  เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2)  จัดการให้สิ่งของที่ซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ 
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

9.3 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 
 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
                         กันยายน 2558 
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บทนิยาม 
 
  “ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาในการสอบราคาซ้ือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาเพ่ือรับจ้างในการสอบ -ราคาจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิ ติบุคคลดังกล่าวข้างต้น   
ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีความสัมพัน ธ์กัน ในเชิงบริ หาร   โ ดยผู้จั ดกา ร หุ้ นส่วนผู้จัดการ  กรรมกา รผู้จั ดกา ร              
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอ านาจหรือสามารถ
ใช้อ านาจในการบริหารจัดการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย  ที่ เสนอราคาให้แก่
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ 
  (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  อีกรายหนึ่ง
หรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการ   สอบราคาจ้างครั้งนี้ 
  ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น  
หรือในอัตราอ่ืนตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2)  โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดกา ร  
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง 
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้  
หรือในนัยกลับกัน 
  การด ารงต าแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคล
ดังกล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหา ร ผู้ เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้าง
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หุ้นส่วน หรื อบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัท
มหาชนจ ากัดที่เก่ียวข้อง  ได้เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างคราวเดียวกัน 
ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้น มีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
“ การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า  การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง 

หรือหลายรายกระท าการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน  หรือโดย
การให้  ขอให้หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  หรื อใช้ก าลัง
ประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระท าการใดโดยทุจริต  ทั้งนี้  โดย
มีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน  หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งราย
ใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
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