
 
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

เร่ือง  สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (รถยนต์บรรทุก ขนาด  3  ตัน  6 ล้อ) 
 

            เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
(รถยนต์บรรทุก  ขนาด  3  ตัน  6  ล้อ  จ านวน  1  คัน)   ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

รถยนต์บรรทุก   ขนาด  3  ตัน  6  ล้อ   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต  ากว่า  3,000  ซีซี  
น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต  ากว่า  5,000  กิโลกรัม  พร้อมกระบะ  และเครื องปรับอากาศ   
(รายละเอียดปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  ฉบับมีนาคม  2560)   

   ราคากลางในการจัดซื้อ   เป็นเงิน  1,075,000.- บาท  (หนึ งล้านเจ็ดหมื นห้าพันบาทถ้วน)   
   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้ 
            ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที สอบราคาซื้อ   
            ๒. ไม่เป็นผู้ที ถูกระบุชื อไว้ในบัญชีรายชื อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื อแล้ว 
            ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
           ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื นที เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมือง
บ้านไผ่  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
              5. บุคคลหรือนิติบุคคลที จะเข้าเป็นผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
            6. บุคคลหรือนิติบุคคลที จะเข้าเป็นผู้เสนอราคากับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
   7. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนผู้แทนจ าหน่าย  ผู้แทนจ าหน่าย  ผู้ประกอบหรือผู้ผลิต
รถยนต์ที ประกาศสอบราคาซื้อ 
 
               

          ก าหนดยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  ระหว่างวันที่   3  พฤษภาคม  
2560 ถึงวันที่  25 พฤษภาคม  2560 จ่าหน้าซองถึง  ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา  
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( รถยนต์บรรทุก  ขนาด  3  ตัน  6  ล้อ )  ที อยู่  
ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่   งานพัสดุ ฯ  กองคลัง  905 หมู่  3  ถนนเจนจบทิศ   ต าบลในเมือง  
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110   และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที    26  พฤษภาคม   
2560   ตั้งแต่เวลา   10.๐๐  น.  เป็นต้นไป 



 

          ผูส้นใจตดิต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซ้ือ ไดที้ งานพัสดุ ฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น  ในราคาชุดละ  5๐๐.- บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ในวันที่   3  พฤษภาคม  2560  ถึงวันที่   
25  พฤษภาคม  2560   ในวันและเวลาราชการ    ดูรายละเอียดได้ที เว็บไซต์ www.banphaicity.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ – ๔๓๒๗ – ๒๖42   ต่อ  51   ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที     3   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕60 

 

 
(นายจิระบูรณ์   ปัญญารัตนวงศ์) 

รองนายกเทศมนตรี   รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช้งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ   จัดซื้อรถยนต์บรรทุก  ขนาด 3 ตัน  6  ล้อ  จ านวน   1  คัน 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กองช่าง    เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
      

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  1,175,000.- บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง   20  เมษายน  2560 
เป็นจ านวนเงิน  1,075,000.- บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง 

 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ  ฉบับมีนาคม  2560 
 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ก าหนดราคากลาง 
 



เอกสาร สอบราคาซื้อ   เลขที่  12 / 2560 
สอบราคาซื้อ   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (รถยนต์บรรทุก ขนาด  3  ตัน  6 ล้อ)  

ตามประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ลงวันที่   3  พฤษภาคม  2560 

...................................................... 
 

               เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือ   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
(รถยนต์บรรทุก ขนาด  3  ตัน  6 ล้อ)   จ านวน  1  คัน   ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
 

รถยนต์บรรทุก  ขนาด  3  ตัน  6  ล้อ   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  3,000  ซีซี  
น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า  5,000  กิโลกรัม  พร้อมกระบะ  และเครื่องปรับอากาศ   
(รายละเอียดปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  ฉบับมีนาคม  2560)   

   ราคากลางในการจัดซื้อ   เป็นเงิน  1,075,000.- บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ           

อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ 
โดยมีข้อแนะน า   และข้อก าหนด   ดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  



 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ   
                     ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว    หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
                     ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วัน
ประกาศ สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 
๑.๕ 
                      ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
                     ๒.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจ าหน่าย  ผู้แทนจ าหน่าย               
ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย 
                     ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                     ๒.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้เสนอราคากับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ต้อง
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                     ๒.๘  ผู้เสนอราคาที่ได้เป็นคู่สัญญากับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงิน
สดก็ได้  
                  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลักฐานยืน่มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยก
ไว้นอกซอง     ใบเสนอราคาเป็น   ๒  ส่วน   คือ 
                       ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                     (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล   หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม   และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                              (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑)



                            (๔) ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท  ส าเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจควบคุม 
                             (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตาม
แบบในข้อ  ๑.๖ (๑) 
                             (6) ส าเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ  e-GP 
                       ๓.๒ ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                             (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ ๔.๔ 
                             (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอ
ราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(๓)   ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจ าหน่าย  
ผู้แทนจ าหน่าย   ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย 
                             (4) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตาม
แบบในข้อ  ๑.๖  (๒) 
                  ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ 
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอ
ราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข 
หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ
ไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้  ณ  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
                             ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า   ๓๐ วัน  นับแต่วัน    
เปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ 
และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะของ  รถยนต์บรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ   ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการ
พิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้   เทศบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                            ส าหรบัแค็ตตาล็อกทีแ่นบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารปูถ่ายจะตอ้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซอง      
สอบราคา   ตรวจสอบภายใน  ๗  วัน 



                       ๔.5 ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง          
สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา 
                       ๔.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย   โดยบรรจุ
เอกสารส่วนที่  1 และ 2  และซองเสนอราคาไว้ในซองจดหมายขนาด A4 หรือซองจดหมายที่มีขนาด
ใหญ่กว่า และให้ ยื่นซองสอบราคา ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาซื้อ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขนาด 3 ตัน         6  ล้อ  โดย
ระบุไว้ที่หน้าซองว่า  "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี  12 / 2560"  ที่อยู่  ส านักงาน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ งานพัสดุ ฯ  กองคลัง  905  หมู่  3  ถนนเจนจบทิศ  ต าบลในเมือง อ าเภอ
บ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  40110 ระหว่าง วันที่   3  พฤษภาคม  2560  ถึงวันที่  25 
พฤษภาคม  2560   ซึ่งวันสุดท้ายของการยื่นซองทางไปรษณีย์เทศบาลจะพิจารณาวันที่
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ลงลายมือชื่อรับซองจากไปรษณีย์เป็นส าคัญ  
                                เม่ือพ้นก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคา แล้วจะไม่รบัซอง สอบราคาโดย
เด็ดขาด 
                                คณะกรรมการเปดิซองสอบราคา จะด าเนนิการตรวจสอบคุณสมบตัขิอง         
ผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ 
(๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อน
การเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปดิซองสอบราคาก่อนหรอืในขณะทีมี่การ
เปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
                                ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายชือ่ออกจากการเปน็ผูเ้สนอราคา เพราะเหตุเปน็ผู้
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอ
ราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ
ปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
                                คณะกรรมการเปดิซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ  เทศบาลเมืองบ้านไผ่   อ าเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น 
ในวันที่   26  พฤษภาคม   2560   ตั้งแต่เวลา  10.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
                     การยืน่อุทธรณ์ตามวรรคห้า ยอ่มไม่เปน็เหตใุห้มีการขยายระยะเวลาการเปดิซอง  -
ใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็น



ว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
                  
                  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                         ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเท่านั้น 
                       ๕.๓ เทศบาลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือ
ในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ของเทศบาล 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา
พร้อมประทับตราในใบเสนอราคา  และเอกสารที่ยื่นพร้อมใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคา 
ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
                     ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาหรือเทศบาล มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                     ๕.๕ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็น        
ผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ
ราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ          
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                     ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น



การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ เทศบาลมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๗ และเทศบาลจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                             ในกรณีนีห้ากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลกิการเปดิซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
                  
                  ๖. การท าสัญญาซื้อขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วัน
ท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ เทศบาลจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ 
วันท าการของทางราชการ หรือเทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑          
ผู้ชนะการ สอบราคา จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาลภายใน ๗ 
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของ
ราคาสิ่งของที่ สอบราคาได้ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ท าการ 
                                (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ า -
ประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔ (๑) 
                              (๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจ    ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้          
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ-
ราคา  (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
                  
                  ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรบัตามแบบสญัญาซ้ือขายข้อ  ๑๐  ให้คิดในอัตราร้อยละ  ๐.๒0  ต่อวัน 
                  

                  ๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                      ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้ าข้อตกลงเปน็หนงัสอื หรอืท าสัญญาซื้อขายตามแบบดัง
ระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น



ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ  โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
                   ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 

        การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อเทศบาลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก          
เงินงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. ๒๕60   แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตาม สอบราคาซื้อ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด    ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ
เทศบาลเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเทศบาลเจ้าท่าให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖  เทศบาลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  
(ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
  

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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