
 



 
 

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่   2/๒๕๕8 
การซื้อครุภัณฑ์อ่ืน ๆ เต็นท์ผ้าใบชนิดโครงเหล็ก จ านวน 5 หลัง 

ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองรี 
ลงวันที่……14…กรกฏาคม  ๒๕๕8……..……. 

 

  เทศบาลต าบลหนองรี  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “เทศบาล”  มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อ 
เต็นท์ผ้าใบชนิดโครงเหล็ก จ านวน 5 หลัง  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.4 เมตร โครงจั่วแบบโค้งพับ
ได้ เหล็กที่ใช้ท าเต็นท์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของเหล็กอาบสังกะสีคาดเหลือง ผ้าใบสีฟ้า พร้อมสกรีนตรา
เทศบาลต าบลหนองรีทั้งสองด้าน รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด  ราคากลาง  ๑51,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน
ห้าหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพ 
ที่จะใช้งานได้ทันที  และมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อเสนอแนะและ
ข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

       ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
       ๑.๓  แบบสัญญาซื้อขาย 
           ๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน 

(๑)  หลักประกันสัญญา 
     ๑.๕ บทนิยาม 

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

  ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑ ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ  
๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือ  

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ 
สอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑ .๕  

๒.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล  
ไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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   ๒. 5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govemment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 

             ๓. หลักฐานการเสนอราคา   
      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
     ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

         (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
        (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง   
            (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
              (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุไว้ใน (๑)  
             (๔)   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ที่มีวัตถุประสงค์ประกอบ
กิจการผลิตหรือจ าหน่าย ตัวแทนจ าหน่ายครุภัณฑ์ อ่ืน ๆ  จ าหน่ายหรือรับท าเต็นท์ผ้าใบ  และส าเนาทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้ง  รับรองส าเนาถูกต้อง   
 

    ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์
เป็นผู้ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ตัวแทนจ าหน่ายครุภัณฑ์ อ่ืน ๆ จ าหน่ายหรือรับท าเต็นท์ผ้าใบ  และใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

       (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ      
๑.๖ (๑) 

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
                             (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                             (๒)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ 
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                  (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๒)  
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๔.   การเสนอราคา 
             ๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มี

เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวน
เงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร   โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข    หากมีการขูดลบ ตกเติม     
แก้ไข เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ทุกแห่ง 

    ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้   
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืนๆ ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง    จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองรี 

   ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนเวลาไม่น้อยกว่า  ๔๕  วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา  โดยภายในก าหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบที่ตนเสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                     ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน  50 วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามใน
สัญญาซื้อขาย  
  ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของเต็นท์ผ้าใบชนิดโครงเหล็ก ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลจะ
ยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
    ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบ
ภาย ใน ๗ วัน  

   ๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคา    ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา    รายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะ  ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 
                      ๔.๖  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่  
2/๒๕๕8”ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ระหว่างวันที่  14  กรกฏาคม  ๒๕๕8   ถึงวันที่  27  กรกฎาคม  
๒๕๕8 ระหว่างเวลา ๐๘ .๓๐ น. ถึง ๑6.๓๐ น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองรี  และในวันที่   28  
กรกฏาคม  ๒๕๕8...  เวลา 08.3๐ - ๑6.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง ระดับ อ าเภอ ณ ที่ว่า
การอ าเภอบ่อพลอย (ชั้น 2) เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑ .๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า 
มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑ .๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู้เสนอราคานั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ 
เทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มการกระท า
ดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓  วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับอ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอบ่อพลอย (ชั้น 2)  
ในวันที่  29 กรกฎาคม  ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป 
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  

และในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ 

ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓   หรือยื่นซองใบเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลง
เล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเท่านั้น 
         ๕.๓ เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาล 
      (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา ) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
      (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
      (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

/5.4 ในการตัดสิน... 
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          ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือเทศบาลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้  
เทศบาลมีสิทธิจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
          ๕.๕ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  
และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งเทศบาล
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือ
ใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
         ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑ .๕  เทศบาลมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๖ และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 

๖.  การท าสัญญาซื้อขาย 
๖.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบภายใน ๕ วันท าการ 

ของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ  เทศบาลจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
   ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท า
การของทางราชการ หรือเทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖ .๑ ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑ .๓ กับเทศบาล ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้      เทศบาล
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็นเช็คท่ีลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน 

หน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
(๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกัน 

ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)  
      (๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนหรือเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)  

/(5) พันธบัตร... 
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(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

๗.  อัตราค่าปรับ 
          ผู้ขายจะต้องส่งมอบของให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาในสัญญา  หากผู้ขายไม่สามารถ

ส่งมอบของให้แล้วเสร็จตามก าหนด  ผู้ขายจะต้องถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ   ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์ )   
ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจนกว่าจะส่งมอบของแล้วเสร็จ 
               ในระหว่างที่มีการปรับถ้าเทศบาลพิจารณาเห็นว่าผู้ขายไม่อาจส่งมอบของให้แล้วเสร็จ 
ตามสัญญาต่อไปได้เทศบาลอาจจะยกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาอีกท้ังเรียกร้องให้ผู้ขายชดใช้เงินของ
ราคาที่เพ่ิมข้ึน  นอกเหนือจากค่าปรับอีกส่วนหนึ่งก็ได้     

๘.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
           ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ  ไว้

ในข้อ  ๑ .๓  แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องของ เต็นท์ผ้าใบชนิดโครงเหล็ก  ที่
ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา   -  เดือน  ๑  ปี  นับจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ   โดยผู้ขายจะต้องรีบจัดการ  
แก้ไขสับเปลี่ยนเต็นท์ผ้าใบชนิดโครงเหล็ก  ที่มีคุณภาพดีตามคุณสมบัติของเต็นท์ผ้าใบชนิดโครงเหล็ก ภายใน  
๓  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องการติดตั้ง 

๙.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
๙.๑  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ของ กองช่าง เทศบาลต าบลหนองรี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
 

** เทศบาลต าบลหนองรี จะก่อหนี้ผูกพันได้ เม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
แล้ว** และการลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อเทศบาลได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีต าบลหนองรี
แล้วเท่านั้น 
 

     ราคากลางการสอบราคาซื้อครั้งนี้  จ านวน ๑ 51,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน ห้าหม่ืน
หนึ่งพันบาทถ้วน)  
       ๙.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
ประกาศสอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง  
น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย  การส่งเสริม  การพาณิชย
นาวี ดังนี้ 
   (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗  วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือ
อ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

/(3) ในกรณี... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทนิยาม 

  “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาขายในการสอบราคาซ้ือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อหน่วยการบริหา
ราชการส่วนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น 
ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้  
  (๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอ านาจหรือสามารถใช้
อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคา
ให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
   (๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด เป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด อีกราย
หนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาซื้อ  ครั้งนี้ 
   ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการ
นั้น หรือในอัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบางประเภทหรือบาง
ขนาด 
   (๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลราย
หนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบ
ราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน 
   การด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของ
บุคคลดังกล่าว 
   ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร      ผู้
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่  
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด
หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เก่ียวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาซื้อ
คราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 
   “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”   หมายความว่า  การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง
หรือหลายรายกระท าการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน หรือ
โดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้ก าลัง  
 

/ประทุษร้าย... 



 
-๒- 

 

ประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระท าการใดโดยทุจริต  ทั้งนี้  
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาราย
หนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบ
ธุรกิจปกติ 
 
 

…………………………………..…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


