
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลสชิล 
เร่ือง  สอบราคาจัดซื้อครุภณัฑเคร่ืองเด็กเลนและ 
ครุภัณฑกีฬาสําหรับออกกําลังกายกลางแจง 

…………………………….. 
 

ดวยเทศบาลตําบลสิชล         มีความประสงคจะดําเนินการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องเด็กเลน
และครุภัณฑกีฬาสําหรับออกกําลังกายกลางแจง  จํานวน 2 โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑกีฬาสําหรับออกกําลังกายกลางแจงพรอมติดตั้งบริเวณสวนสุขภาพ
เทศบาลตําบลสิชล  จํานวน 11 ชุด ตามแบบรูปรายการและรายละเอียดของเทศบาลตําบลสิชล เลขที่ 
7/2552 ดังนี้ 

1. เครื่องยกยืดตัวบารคู    จํานวน  1  ชุด 
2. เครื่องบริหารเอวสะโพกแบบนั่งสลับยืน  จํานวน  1  ชุด 
3. เครื่องเดินอากาศไรการกระแทก  จํานวน  1  ชุด 
4. เครื่องถีบจักรยานแนวนอน   จํานวน  1  ชุด 
5. เครื่องนวดกดจุดแผนหลัง   จํานวน  1  ชุด 
6. เครื่องบริหารขาและสะโพก   จํานวน  1  ชุด 
 7. เครื่องบิดเอวและย่ําเทาสลับ   จํานวน  1  ชุด 
8. เครื่องบริหารเอวและหนาทอง   จํานวน  1  ชุด 
9. เครื่องนวดฝาเทาและฝกขาแบบลูกกลิ้ง  จํานวน  1  ชุด 
10. เครื่องเดินสลับแขนขาแนววงรี   จํานวน  1  ชุด 
11. เครื่องเดินสลับแขนขาแนวราบ  จํานวน  1  ชุด 

งบประมาณในการสอบราคา เปนเงิน ทั้งสิ้น 862,000  บาท (แปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถวน) 
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องเด็กเลนและครุภัณฑกีฬาสําหรับออกกําลังกายกลางแจงพรอม

ติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะพรุกง ตามแบบรูปรายการและรายละเอียดของเทศบาลตําบลสิชลเลขที่ 8/2552 
ดังนี้ 

 เครื่องเด็กเลน 
 1. มากระดกเล็ก 4 ที่นั่ง   จํานวน  1  ชุด 
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 2. เครื่องเลนชิงชาเด็กเล็ก 2 ที่นั่ง  จํานวน  1  ชุด 
 3. เครื่องเลนลอดอุโมงค   จํานวน  1  ชุด 
 เครื่องออกกําลังกาย 

1. เครื่องยกยืดตัวบารคู    จํานวน  1  ชุด 
2. เครื่องบริหารเอวสะโพกแบบนั่งสลับยืน  จํานวน  1  ชุด 
3. เครื่องเดินอากาศไรการกระแทก  จํานวน  1  ชุด 
4. เครื่องถีบจักรยานแนวนอน   จํานวน  1  ชุด 
5. เครื่องนวดกดจุดแผนหลัง   จํานวน  1  ชุด 
6. เครื่องบิดเอวและย่ําเทาสลับ   จํานวน  1  ชุด 
7. เครื่องบริหารเอวและหนาทอง   จํานวน  1  ชุด 
8. เครื่องนวดฝาเทาและฝกขาแบบลูกกลิ้ง  จํานวน  1  ชุด 
9. เครื่องเดินสลับแขนขาแนววงรี   จํานวน  1  ชุด 
10. เครื่องเดินสลับแขนขาแนวราบ  จํานวน  1  ชุด 

 ราคากลางในการสอบราคา เปนเงิน 860,500  บาท (แปดแสนหกหมื่นหารอยบาทถวน) 
        ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ   ดังตอไปนี้ 

  1.ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
ดังกลาว 
  2.ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ  หรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน  และไดแจงเวียนชื่อแลว 
  3.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์  หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
  4.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาล
ตําบลสิชล  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาซื้อคร้ังนี้ 
  5.ผูเสนอราคาจะตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนาย ผูแทนจําหนาย ผูประกอบการ 
ผลิตมาแสดงดวย 
  กําหนดยื่นซองสอบราคา    ในวันที่  22  มิถุนายน  2552     ถึงวันที่  3 กรกฎาคม 2552 
ระหวางเวลา  08.30 น.-16.30 น.    ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลังเทศบาลตําบลสิชล  หรือยื่นซองสอบ
ราคาทางไปรษณยีโดยลงทะเบียนตอบรับ ใหถือวันและเวลาที่เทศบาลตําบลสิชลลงรับจากไปรษณยีเปน
เวลารับซอง 
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                               กําหนดเปดซองสอบราคา      ในวันที่  9 กรกฎาคม 2552   ตั้งแตเวลา  10.00  น.  เปน
ตนไป      ณ  กองคลัง เทศบาลตําบลสิชล 

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา  ชุดละ 10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ไดที่  
งานพัสดุและทรัพยสิน  กองคลังเทศบาลตําบลสิชล   ระหวางวนัที่     22  มิถุนายน  2552  ถึง    
วันที่  3  กรกฏาคม 2552  หรือสอบถามโทรศัพทหมายเลข  0-7553- 6507  ตอ 112  ในวันและเวลาราชการ   
 

ประกาศ     ณ    วันที่ 22  มิถุนายน  2552 
 

 

 ( นายสรรเสริญ สุนทรมัฏฐ) 
นายกเทศมนตรีตําบลสิชล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาซื้อ เลขท่ี  6/2552 
เร่ือง  สอบราคาจัดซื้อครุภณัฑกีฬาสําหรบัออกกําลังกายกลางแจง 
ตามประกาศเทศบาลตําบลสิชล ลงวนัท่ี   22  มิถุนายน  2552 

……………………………… 
สํานักงานเทศบาลตําบลสิชล   ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูซื้อ”      มีความประสงคจะ

ดําเนนิการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑกีฬาสําหรบัออกกําลงักายกลางแจงพรอมติดตั้งบริเวณสวน

สุขภาพเทศบาลตําบลสิชล  จํานวน 11 ชดุ ตามแบบรูปรายการและรายละเอยีดของเทศบาลตําบล 

สิชล เลขที ่7/2552 ดังนี้ 

1. เครื่องยกยืดตัวบารคู    จํานวน  1  ชุด 
2. เครื่องบริหารเอวสะโพกแบบนั่งสลับยืน  จํานวน  1  ชุด 
3. เครื่องเดินอากาศไรการกระแทก  จํานวน  1  ชุด 
4. เครื่องถีบจักรยานแนบนอน   จํานวน  1  ชุด 
5. เครื่องนวดกดจุดแผนหลัง   จํานวน  1  ชุด 
6. เครื่องบริหารขาและสะโพก   จํานวน  1  ชุด 
 7. เครื่องบิดเอวและย่ําเทาสลับ   จํานวน  1  ชุด 
8. เครื่องบรหิารเอวและหนาทอง   จํานวน  1  ชุด 
9. เครื่องนวดฝาเทาและฝกขาแบบลูกกลิ้ง  จํานวน  1  ชุด 
10. เครื่องเดินสลับแขนขาแนววงรี   จํานวน  1  ชุด 
11. เครื่องเดินสลับแขนขาแนวราบ  จํานวน  1  ชุด 

                         โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้                   
1.   เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบใบเสนอราคา 
1.2 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.3 แบบหนังสือค้ําประกัน 

(1) หลักประกันสัญญา 
1.4 บทนิยาม 

(1)    ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
(2)    การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 
 
 



เอกสารสอบราคาซื้อ เลขท่ี  7/2552 
เร่ือง  สอบราคาจัดซื้อครุภณัฑเคร่ืองเด็กเลนและ 
ครุภัณฑกีฬาสําหรับออกกําลังกายกลางแจง 

ตามประกาศเทศบาลตําบลสิชล ลงวนัท่ี   22  มิถุนายน  2552 
……………………………… 

สํานักงานเทศบาลตําบลสิชล   ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูซื้อ”      มีความประสงคจะดําเนนิการสอบ

ราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องเด็กเลนและครุภัณฑกีฬาสําหรับออกกําลงักายกลางแจงพรอมติดตั้ง

บริเวณสวนสาธารณะพรุกง ตามแบบรูปรายการและรายละเอียดของเทศบาลตําบลสชิลเลขที่ 8/2552 

ดังนี ้

 เครื่องเด็กเลน 
 1. มากระดกเล็ก 4 ที่นั่ง   จํานวน  1  ชุด 
 2. เครื่องเลนชิงชาเด็กเล็ก 2 ที่นั่ง  จํานวน  1  ชุด 
 3. เครื่องเลนลอดอุโมงค   จํานวน  1  ชุด 
 เครื่องออกกําลังกาย 

1. เครื่องยกยืดตัวบารคู    จํานวน  1  ชุด 
2. เครื่องบริหารเอวสะโพกแบบนั่งสลับยืน  จํานวน  1  ชุด 
3. เครื่องเดินอากาศไรการกระแทก  จํานวน  1  ชุด 
4. เครื่องถีบจักรยานแนวนอน   จํานวน  1  ชุด 
5. เครื่องนวดกดจุดแผนหลัง   จํานวน  1  ชุด 
6. เครื่องบิดเอวและย่ําเทาสลับ   จํานวน  1  ชุด 
7. เครื่องบริหารเอวและหนาทอง   จํานวน  1  ชุด 
8. เครื่องนวดฝาเทาและฝกขาแบบลูกกลิ้ง  จํานวน  1  ชุด 
9. เครื่องเดินสลับแขนขาแนววงรี   จํานวน  1  ชุด 
10. เครื่องเดินสลับแขนขาแนวราบ  จํานวน  1  ชุด 

                         โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้                   
1.   เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบใบเสนอราคา 
1.2 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.3 แบบหนังสือค้ําประกัน 

(1)หลักประกันสัญญา 
 



1.4 บทนิยาม 
(1)    ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
(2)    การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.5 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารสวนที่  1 

                                            (2)  บัญชีเอกสาร สวนที่ 2 
2.   คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
2.1  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล,บุคคลธรรมดา เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

ดังกลาว 
  2.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ  หรือหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน  และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือ
บุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบทางราชการ 
  2.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์  หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
  2.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น   ณ วัน
ประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.4 
  2.5  ผูเสนอราคาจะตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนาย ผูแทนจําหนาย ผูประกอบการ
หรือผูผลิตมาแสดงดวย 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
                            ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว
นอกซองใบเสนอราคาเปน  2  สวน  คือ 

3.1 สวนที่  1    อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิุคคล   

ก.  หางหุนสวนสามัญ    หรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสาํเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ    ผูมีอํานาจควบคุม     พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

 ข.  บริษัทจํากดั    หรือบริษทัมหาชนจํากดั   ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบยีนนติิบุคคล   หนังสือบริคณหสนธิ   บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ   ผูมีอํานาจควบคุม   และบัญชี
ผูถือหุนรายใหญ      พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
      (2)   ในกรณผูีเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา       หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยืน่สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูนั้น    สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี)  
สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูเปนหุนสวน     พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง   
 



      (3)   ในกรณผูีเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยืน่
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูรวมคา      และในกรณทีี่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทยก็ใหยืน่สําเนาหนังสือ
เดินทาง     หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวในขอ (1) 
      (4) สําเนาใบทะเบียนพาณชิย,สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม 
      (5)    บัญชีเอกสารสวนที่  1      ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตาม
ขอ 1.5 
                               3.2  สวนที่  2   อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) แคตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ 4.4 
                                             (2)หนังสือมอบอํานาจ   ซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย   ในกรณีผูเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(3)บัญชีเอกสารสวนที่ 2  ทั้งหมดที่ไดยื่น   พรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน
ขอ 1.5(2)                                                              

4.  การเสนอราคา            
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม

มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน    
และ จํานวนเงินที่เสนอราคาจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร   โดยไมมีการขูดลบ  หรือแกไข  
หรือมีการขูด ลบ ตก เติม  แกไขเปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี)   
กํากับไวดวยทุกแหง 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดย
เสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย  หรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง   
ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนงัสือ   ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือ
ตัวหนงัสือเปนสําคัญ   โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซ่ึงรวมคาภาษมีูลคาเพิม่และภาษีอากรอื่น   คาขนสง   คาจด
ทะเบียน   และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง       จนกระทั่ง 
สงมอบพัสดุใหแก   เทศบาลตําบลสิชล 

  ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยื่นราคาไมนอยกวา  …60….. วัน  นับแตวันที่

เปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยื่นราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว  และจะถอน
การเสนอราคามิได   

                              4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกนิ 30 วนั ถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย 

 
 



                                  4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อค และหรือแบบรูปรายการ  รายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเดก็เลนและเครื่องออกกําลังกายกลางแจง ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการ
พิจารณาหลักฐานดังกลาวนี ้      เทศบาลตําบลสิชลจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
                                 สําหรับแคตตาล็อคที่แนบใหพิจารณา   หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตอง  โดยผูมีอํานาจทํานิตกิรรมแทนนิตบิุคคล หากคณะกรรมการสอบราคามีความประสงคจะขอดู
ตนฉบับแคตตาล็อค ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการสอบราคาตรวจสอบ  ภายใน  5  วัน 
                                  4.5  ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ.....-.......ชุด  เพื่อใชในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพจิารณาและหรือประกอบสัญญาทั้งนี้ เทศบาลตําบลสิชลจะไมรับผิดชอบใน
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางทีเ่หลือหรือไมใชแลว เทศบาลตําบลสิชลจะคืน
ใหแกผูเสนอราคา 
                                  4.6  กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  รายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะ  ฯลฯ   ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอน   กอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.7 ผูเสนอราคาจะตองยืน่ซองสอบราคาปดผนึกซองเรียบรอย  จาหนาซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา”     โดยระบุที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา  เลขที่   
7/2552 “   ยื่นตอกองคลังเทศบาลตําบลสิชล ในวันที่  22  มิถุนายน  2552  ถึงวันที่   3 กรกฏาคม 2552     
ณ กองคลัง เทศบาลตําบลสิชลระหวางเวลา 8.30  น. -  16.30   น.  ในวนัและเวลาราชการ  หรือยื่นซองสอบ
ราคาทางไปรษณยีโดยลงทะเบียนรับ ใหถือวันและเวลาที่เทศบาลตําบลสิชลลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับ
ซอง เมื่อพนกาํหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลวจะไมรับซองเสนอราคาโดยเดด็ขาด   คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาจะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ตามขอ 1.4(1)   ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม  และประกาศรายชือ่ผู
เสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

        หากปรากฎตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบ
เสนอราคาวามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.4(2)   
และคณะกรรมการฯเชื่อวามีการกระทําอนัเปนการขัดขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ  
จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา   และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือก   และเทศบาลตําบลสิชลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  เวนแต
คณะกรรมการฯ   จะวินจิฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณา
ของทางราชการ   และมิไดเปนผูริเร่ิมใหมกีารกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา  เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวดัภายใน  



3 วัน   นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  การวินิจฉยัอุทธรณของผูวาราชการ
จังหวดัใหถือเปนที่สุด 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกดงักลาวขางตน       ณ  กองคลงั เทศบาลตําบลสิชล  ในวนัที่  9  กรกฎาคม 2552    ตั้งแตเวลา  
10.00  น.     เปนตนไป 

การยื่นอุทธรณตามวรรค 5     ยอมไมเปนเหตุใหมกีารขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ
ราคา      เวนแตผูวาราชการจังหวดัพิจารณาเหน็วา        การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทาง
ราชการอยางยิง่   และในกรณีที่ผูวาราชการจังหวดัพิจารณาเหน็ดวยกบัคําคัดคานของผูอุทธรณ  และเหน็วา
การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดาํเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหผูวา
ราชการจังหวดัมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

5.  หลักเกณฑและสทิธิในการพิจารณาราคา        
5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้เทศบาลตําบลสิชล  จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมต่ําสุด 

                     5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2  หรือยื่นหลักฐานในการ
เสนอราคาไมถูกตอง  หรือครบถวนตามขอ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ4 แลว  คณะ
กรรมการฯ จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ   ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลตําบลสิชลเทานั้น  

5.3 เทศบาลตําบลสิชล       สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา   โดยไมมีการ 
ผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฎชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา         หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลสิชล 

(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด       
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง    โดยผูเสนอราคามิได 
ลงลายมือช่ือพรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 
                                  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา      คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคา   หรือเทศบาลตําบลสิชลมีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ     หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได    เทศบาลตําบลสิชลมีสิทธิ์ที่จะไมรับราคา  หรือไมทําสัญญา    หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม   หรือไมถูกตอง 



                                  5.5  เทศบาลตําบลสิชล  ทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได     และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจยกเลิกการสอบราคา  โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ   และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบลสิชลเปนเด็ดขาด     ผูเสนอ
ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได      รวมทั้งเทศบาลตําบลสิชลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา      และ 
ลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่
เชื่อถือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชช่ือบุคคล
ธรรมดา   หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน    เปนตน 
 ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงามตาม
สัญญาได  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือเทศบาลตําบลสิชลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกาศสอบราคาซื้อใหเสร็จสมบูรณ  หาก
คําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได เทศบาลตําบลสิชล มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
 5.6   ในกรณีที่ปรากฎขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา  ผูเสนอราคาที่
มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว  ตามขอ 4.7  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูเสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ 1.4  เทศบาลตําบลสิชลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ  ตามขอ 4.7   และเทศบาลตําบลสิชลจะพิจารณาลงโทษ
ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
  ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการ
เปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

6.   การทําสัญญาซื้อขาย 
6.1    ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน       ภายใน  5  วัน   

ทําการของทางราชการนับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ   เทศบาลตําบลสิชลจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปน
หนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.2  ก็ได 

6.2 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน   ภายใน  5 วัน 
ทําการของทางราชการ       หรือเทศบาลตําบลสิชลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ  6.1   
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.2     กับ 
เทศบาลตําบลสิชล    ภายใน  7  วัน    นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน 
จํานวนเทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาไดใหเทศบาลตําบลสิชลยึดไวในขณะทําสัญญา   โดย 
ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
 



 
                               (1)    เงินสด 
                               (2)  เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลสิชล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
กอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
                               (3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ขอ 1.3(1) 
                   (4)  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย     และ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย    ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการ  
หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ 1.3(1) 
                        (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                                      หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย   ภายใน 15 วัน   นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
สอบราคา  (ผูขาย)    พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว    
                         7.   อัตราคาปรับ 
                               คาปรับตามสัญญาซื้อขายตามขอ  10 ใหคิดในอัตรารอยละ  0.20  ตอวัน 
                        8.    การประกันการชํารุดบกพรอง 
                               ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาซื้อขาย  ตามแบบดัง
ระบุในขอ 1.2    แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป  นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลสิชลไดรับมอบ    โดยผูขายตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

          9. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
                     9.1   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ไดมาจากเงินรายรับ   
                     9.2    เมื่อเทศบาลตําบลสิชลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อส่ิงของ
ตามประกาศสอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําเขาสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของ 
นั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนสงไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังกลาว 
                         1. แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวภีายใน 7 วนั   นับตั้งแตวนัที่ผูขายส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ 
เวนแตรัฐมนตรีวาการกระทวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

 



 2. จัดการใหส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทกุเรือโดยเรือไทยที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย
นาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนมใิชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนญุาตเชนนั้น กอนบรรทุกลงเรืออ่ืนหรือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 3. ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม(1)  หรือ(2)  ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสรมิพาณิชยนาว ี
 9.3 ผูเสนอราคา  ซ่ึงเทศบาลตําบลสิชลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ  6  เทศบาลตําบลสิชลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น(ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 9.4  เทศบาลตําบลสิชล  สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักอัยการสูงสุด(ถามี) 
 
  

 

เทศบาลตําบลสิชล 

              วันที่  22  มิถุนายน  2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


