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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

เรื่อง  สอบราคาซื้อพรอมติดตั้ง โครงการระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ชนิดเครือขาย  
(Outdoor Fixed Network Camera) องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
-------------------------------------------- 

  
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  มีความประสงคจะสอบราคาซื้อพรอมติดตั้ง 
โครงการระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ชนิดเครือขาย (Outdoor Fixed Network Camera) องคการบริหาร
สวนตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  จํานวน 7  จุด
กลองโทรทัศนวงจรปด จํานวน  16 ตวั  โดยรายละเอียดดังนี ้
   1.  กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  (Outdoor 
Fixed Network Camera) แบบที่ 3      จํานวน 16 ชุด 
  2.  อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (NVR-Network Video Recorder)  แบบ 16 ชอง 
          จํานวน 1 ชุด 
  3.  จอแสดงภาพแบบ LED TV (โทรทัศน แอล อี ดี) ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว 
          จํานวน 1 ชุด  
  4.  ระบบโครงขายเคเบิลสายใยแกวนําแสงชนิด 12 แกน ติดตั้งแขวนเสาภายนอก (12 Core 
Fiber Optics  Drop Wire Outdoor Armoured)     จํานวน 1 ระบบ 
  5.  อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง 
           จํานวน 7 ชุด 
  6.  เครื่องจายไฟฟาสํารอง (UPS) ขนาดไมนอยกวา 800 VA/480 Watts 
          จํานวน 7 ชุด 
  7.  เครื่องจายไฟฟาสํารอง (UPS) ขนาดไมนอยกวา 3 KVA/2100 Watts 
          จํานวน 1 ชุด 
  8.  ตูจัดเกบ็อุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 15 U (ติดตั้งอุปกรณเครือขาย Rack Cabinet 19”  
          จํานวน 1 ตู 
  9.  ตูใสอุปกรณจุดติดต้ังกลอง (กันนํ้า) พรอมพัดลมระบายอากาศ และรางปลั๊กไฟ ไมนอยกวา 6 
ชอง (ติดต้ังตามจุด)        จํานวน 7 ชุด 
  10.  อุปกรณติดตั้งกลอง ราง ทอ สายไฟ สายแลนสําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (UTP CAT5 
Outdoor) ขายึดกลอง และอุปกรณอ่ืน ๆ พรอมคาแรงติดตั้ง คาขนสง   จํานวน 1 ระบบ 
   (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะโครงการระบบกลองโทรทัศนวงจรปดฯ ตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑกลองวงจรปด หรือ CCTV กําหนดแนบทาย) กําหนดสงมอบงาน                
60  วัน ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,832,400 บาท (หนึ่งลานแปดแสนสามหมื่นสองพัน- 
สี่รอยบาทถวน) 
 
 

/ผูมสีิทธ.ิ........ 
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  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัต ิ  ดังตอไปนี้ 
  ๑.  ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว  
  ๒.  ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว 
  ๓.  ไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ                 
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
  ๔.  ไมเปนผูมีประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลแพรกหนามแดง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี ้
  5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสัญญา 
  6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
  7.  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 

  กําหนดดูสถานที่จุดติดตั้งและรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  20 มิถุนายน 2560   
เวลา 10.00 น. โดยมาพรอมเพรียงกัน ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ทั้งนี้ผูที่ไมมา          
ดูสถานที่จุดติดตั้งและรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามวันและเวลาที่ไดกําหนดไว หากไดมีการชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม ใหถือวาเสมือนวาไดยินยอมและรับทราบขอมูลและคําชี้แจงดังกลาวแลว เมื่อมีอุปสรรคและ
ปญหาในเวลาทํางานจะนํามาอางใหพนความรับผิดชอบตอองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ไมได 
  กําหนดยื่นซองสอบราคาตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา ในวันที่ 13 – 26 มิถุนายน 2560  
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ดังนี ้
  ๑.  วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ  ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภออัมพวา) ชั้น 2  
  ๒.  วันที่ 14 – 26 มิถุนายน 2560 ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 
  กําหนดการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่  27 มิถุนายน 2560  ตั้งแตเวลา 09.30 น. เปนตนไป  
และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา ในวันที ่ 27 มิถุนายน 2560  ตั้งแตเวลา 10.30 น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภออัมพวา) ชั้น 2  

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  500.-  บาท (-หารอยบาทถวน-)  ไดที่               
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ระหวางวันที ่13 – 26 มิถุนายน  
2560   หรือสอบถามทางโทรศพัทหมายเลข ๐๓๔-๗๗๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร – วันศุกร) หรือ
ทางเว็บไซต www.phragnamdang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.dla.go.th 

ประกาศ  ณ  วันที่   12   เดือน     มิถุนายน     พ.ศ.    2560   . 
 
 

(นายทวีป   อมศิริ) 
นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแพรกหนามแดง 

http://www.phragnamdang.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/
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เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี  1/2560 
การซื้อพรอมติดต้ัง โครงการระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ชนิดเครือขาย (Outdoor Fixed Network 

Camera) องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  ลงวนัท่ี  12  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕60 

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

   องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนาม
แดง”  มีความประสงคจะสอบราคาซื้อพรอมติดตั้ง โครงการระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ชนิดเครือขาย 
(Outdoor Fixed Network Camera) องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  จํานวน 7  จุดกลองโทรทัศนวงจรปด จํานวน  16 ตัว  โดยรายละเอียดดังน้ี 
   1.  กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  (Outdoor 
Fixed Network Camera) แบบที่ 3       จํานวน 16 ชุด 
  2.  อปุกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (NVR-Network Video Recorder)  แบบ 16 ชอง 
          จํานวน 1 ชุด 
  3.  จอแสดงภาพแบบ LED TV (โทรทัศน แอล อี ดี) ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว 
          จํานวน 1 ชุด  
  4.  ระบบโครงขายเคเบิลสายใยแกวนําแสงชนิด 12 แกน ติดตั้งแขวนเสาภายนอก (12 Core Fiber 
Optics  Drop Wire Outdoor Armoured)      จํานวน 1 ระบบ 
  5.  อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง 
           จํานวน 7 ชุด 
  6.  เครื่องจายไฟฟาสํารอง (UPS) ขนาดไมนอยกวา 800 VA/480 Watts 
          จํานวน 7 ชุด 
  7.  เครื่องจายไฟฟาสํารอง (UPS) ขนาดไมนอยกวา 3 KVA/2100 Watts 
          จํานวน 1 ชุด 
  8.  ตูจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 15 U (ติดตั้งอุปกรณเครือขาย Rack Cabinet 19”  
          จํานวน 1 ตู 
  9.  ตูใสอุปกรณจุดติดตั้งกลอง (กันน้ํา) พรอมพัดลมระบายอากาศ และรางปลั๊กไฟ ไมนอยกวา 6 ชอง 
(ติดตั้งตามจุด)         จํานวน 7 ชุด 
  10.  อุปกรณติดตั้งกลอง ราง ทอ สายไฟ สายแลนสําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (UTP CAT5 
Outdoor) ขายึดกลอง และอุปกรณอ่ืน ๆ พรอมคาแรงติดตั้ง คาขนสง   จํานวน 1 ระบบ 
   (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะโครงการระบบกลองโทรทัศนวงจรปดฯ ตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑกลองวงจรปด หรือ CCTV กําหนดแนบทาย) กําหนดสงมอบงาน                
60  วัน ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,832,400 บาท (หนึ่งลานแปดแสนสามหมื่นสองพัน-               
สี่รอยบาทถวน) 
  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใช
งานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  
ดังตอไปน้ี      
   ๑.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
๑.๓  แบบสัญญาซื้อขาย 
๑.๔  แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา) 
๑.๕  แบบบญัชีเอกสาร 
  (๑)  บญัชีเอกสารสวนที ่ ๑ 
  (๒)  บญัชีเอกสารสวนที ่ ๒ 

 /2.  คุณสมบตัิ......... 
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๒.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
   ๒.๑  ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมอีาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว  
    ๒.๒  ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อผูทิ้ง
งานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
    ๒.๓  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
    ๒.๔  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา  รายอื่นที่เขาเสนอราคา  ใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลดอนมะโนรา  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี ้
    2.5  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสัญญา 
   2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
   2.7  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
  ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
    ผูเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง  
ใบเสนอราคาเปน  ๒  สวน  คือ 
   ๓.๑  สวนท่ี  ๑  อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี ้
    (๑)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
     (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
     (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (๒)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
    (๓)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมการคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดา ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไว            
ใน (๑) 
    (๔)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และหรือ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)  
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
    (5)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดใหยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน                
ขอ ๑.๕ (๑) 
   ๓.๒  สวนท่ี  ๒  อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี ้
    (๑)  แคตตาลอกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
     (๑)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน โดยจะตองระบุอํานาจที่มอบใหชัดเจน 
    (๒)  สาํเนาใบเสร็จรับเงินคาซื้อเอกสารสอบราคา 

/(3)  บัญชีรายการ...... 
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     (๓)  บัญชีรายการเอกสารสวนที่ ๒  ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตาม
แบบในขอ ๑.๕ (๒) 
  ๔.  การยื่นซองสอบราคา   
   ๔.๑  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอจะตองระบุตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข 
เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
   ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตวัหนังสอื ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถอืตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นทั้งปวงจนกระท่ังสงมอบพัสดใุห 
   ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  9๐  วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
   ๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ  ไมเกิน   60   วัน นับถัดจากวัน              
ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
   ๔.๔  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือ แบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะของ
พัสดุไปพรอมกับใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้ องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 
จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดย 
ผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เขาสอบราคา หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบ 
ภายใน   ๓   วัน 
   ๔.๕  ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดทุี่เสนอ จํานวน      ๑     (หนวย)  เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง จะไม
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว องคการบริหารสวนตําบล
แพรกหนามแดงจะคืนใหแกผูเสนอราคา 
   ๔.๖  กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา 
   ๔.๗ ผู เสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง 
“ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา” โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขท่ี 
1/2560” โดยยื่นโดยตรงตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา ตั้งแตวันที่ 13 – 26 มิถุนายน 2560ระหวางเวลา                    
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)  ดังนี ้
    ๑.  วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.                 
ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภออัมพวา) ชั้น 2  
    ๒.  วันที่ 14 – 26 มิถุนายน 2560 ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
ณ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 
    เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  โดย
ถือนาฬิกาของสถานที่รับซองสอบราคาเปนเกณฑ 
   คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอราคาแตละรายวา
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศรายชื่อ                 
ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

/หากปรากฏ...... 
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   หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคา
วามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม และคณะกรรมการเปดซองสอบราคา               
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะตัดรายชื่อ               
ผูเสนอราคารายนั้นออกจากเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และองคการ
บริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการ
กระทําดังกลาว 
   ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่ออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน  ๓  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด 
   คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  (ที่วาการ
อําเภออัมพวา) ชั้น 2  ในวันที่  27 มิถุนายน  2560 ตั้งแตเวลา  ๑๐.๓๐ น.  เปนตนไป   
   การยื่นอุทธรณในวรรค ๕  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา 
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และใน
กรณีที่ผูวาราชการจังหวัด พิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา           
ที่ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได 
  ๕.  หลักเกณฑและสิทธิในการพจิารณาราคา 
   ๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง จะพิจารณาตัดสิน
ดวยราคารวม 
   ๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไม
รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหาร
สวนตําบลแพรกหนามแดง เทานั้น 
   ๕.๓  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา
โดยไมมีการผอนผันในกรณี ดังตอไปนี ้
    (๑)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 
    (๒)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยาง
หนึ่งอยางใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
    (๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
    (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิได              
ลงลายมือชื่อ พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
   ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หาก 
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
 

/5.5  องคการ......... 
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   ๕.๕  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคา
หนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง        
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ      
ลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันใน
การเสนอราคา 

๖. การทําสัญญาซื้อขาย 
    ๖.๑  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วัน             
ทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําบันทึกขอตกลงซื้อ องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได 
   ๖.๒  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ
ของทางราชการ หรือองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๖.๑          
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนาม
แดง ภายใน     ๗     วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง หากผูเสนอราคาไมมาทําสัญญา ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบใน
คาเสียหายที่เพิ่มขึน้ หากตองซื้อจากผูขายรายใหม และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหาของ
ราคาสิ่งของที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี 

(๑)  เงินสด 
    (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง โดยเปนเช็คลงวันที ่          
ที่ทําสัญญาหรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
   (๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน            
ขอ ๑.๔ 
   (๔)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา  
(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

๗. อัตราคาปรับ 
   คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ใหคิดในอัตรารอยละ     ๐.๒๐     ตอวัน   
  ๘.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
   ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน             
ขอ ๑.๓  แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา              
2  ป  นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ  โดยผูขายตองรับจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน    ๗    วันนับถัด
จากวนัท่ีไดรับการแจงความชํารุดบกพรอง 
  ๙.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
   ๙.๑  เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายการกันเงินงบประมาณ) 
   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ไดรับ
อนุมัติเงนิคาพัสดุจากงบประมาณเงินรายได แลวเทานั้น 
   ๙.๒  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปน
ผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และ
ของนั้นตองนําเขามาโดยเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

/(1)  แจงการ...... 
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    (๑)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน                
คณะกรรมการสงเสริมพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่         
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นๆ ได 
    (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
พาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
    (๓)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมพาณิชยนาว ี
   ๙.๓  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตาํบลแพรกหนามแดง ไดคัดเลือกแลวไมไดทําสัญญา
หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง พิจารณาเรียกรอง
ใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   ๙.๔ องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  สงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ
ขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 

องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 
 
 

(นายทวีป  อมศิริ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

วันที่  12  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕60  
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