
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ   
เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จ านวน ๒๑  เครื่อง 

................................................................ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์  
เครื่องปรับอากาศ   เพ่ือใช้ในราชการของส านักงานเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ภายในวงเงิน  ๖๖๖,๐๐๐ บาท  
(หกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)  จ านวน   ๒๑  เครื่อง ดังนี้  

๑. เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู  จ านวน  ๘ เครื่อง   
๒. เครื่องปรับอากาศขนาด  ๑๘,๐๐๐ บีทียู  จ านวน  ๓ เครื่อง  
๓. เครื่องปรับอากาศขนาด  ๒๔,๐๐๐ บีทียู  จ านวน  ๖ เครื่อง  
๔. เครื่องปรับอากาศขนาด  ๓๖,๐๐๐ บีทียู  จ านวน  ๒ เครื่อง  
๕. เครื่องปรับอากาศขนาด  ๔๘,๐๐๐ บีทียู  จ านวน  ๒ เครื่อง  

   

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  

ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ  
๓. ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ส านักงานเทศบาล

ต าบลหาดเจ้าส าราญ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( e-Government  Procurement :  e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๗.  คู่สัญญาต้องจ่ายเงินผ่านบัญชีฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เว้นแต่การรับ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา   มีรายละเอียดดังนี้ 
๑. ในวันที่  ๒๕    กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม  ๒๕๕๙  (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุด 

นักขัตฤกษ)์  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.   ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ  งานพัสดุ กองคลังเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ   
๒. ในวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๙    ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.            

ณ. หอประชุมธนสิทธิ์   สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองเพชรบุรี  
 

 



-๒- 
 
 

และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๙   ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐  น.         
เป็นต้นไป   ณ  หอประชุมธนสิทธิ์   สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองเพชรบุรี 

 

  ผู้สนใจติดต่อขอ ซ้ือเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุกองคลัง ส านักงานเทศบาลต าบลหาดเจ้า
ส าราญ ในราคาชุดละ  ๕๐๐ บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน)   ตั้งแต่วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   ถึงวันที่ 9 มีนาคม  .
๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ท่ี เว็บไซต์ www.hadchaosamran.com, 
http://www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๙-๒๖๓๖-๙๙๔๙   
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 
 

                                ลงชื่อ 
 

                                             ( นายบุญยอด  มาคล้าย  ) 
                                      นายกเทศมนตรีต าบลหาดเจ้าส าราญ 

 

http://www.gprocurement/
http://www.gprocurement.go.th/


 
 
 

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่    ๑/๒๕๕๙ 
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 

ตามประกาศส านักงานเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 
ลงวันที ่ ๒๕   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

   
ส านักงานเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ”     

มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) 
จ านวน   ๒๑ เครื่อง  (ตามรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายประกาศฉบับนี้ )  

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ โดยไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ทันที และมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  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  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพ ขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 

     ๒.๒  และต้องไม่เป็นผู้ถูระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งชื่อ
เวียนแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
หรือห้ามติดต่อ ห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ   
       ๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 

/๒.๓ผู้เสนอราคา... 

 



-๒- 
 

 
       ๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

     ๒.๔  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

     ๒.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( e-Government  Procurement :  e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

     ๒.๖  คู่สัญญาต้องจ่ายเงินผ่านบัญชีฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เว้นแต่
การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสาร หลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอ โดยแยกไว้นอกซอง 
ใบเสนอราคา  เป็น  ๒  ส่วน คือ  

     ๓.๑  ส่วนที่ ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
     ๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล   
 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
 (ข)  บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีถือหุ้นรายใหญ่พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง  หุ้นส่วนบริษัทและส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
       ๒. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
         ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็น
หุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
       ๓. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
          ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  
และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑)  

               ๓.๒  ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑)  แคตตาล็อก  และแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ ๔.๔ 
  (๒)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ

อ านาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน และจะต้องส าเนาบัตรประจ าตัวหรือบัตรอ่ืนใดที่ทางราชการออก
ให้พร้อมทั้งรับรองส าเนาโดยเจ้าของบัตรไปพร้อมด้วย 

/(๓)  บัญชีเอกสาร… 



-๓- 
 

 
  (๓)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน

ข้อ ๑.๖ (๒) 
๔.  การยื่นซองสอบราคา 

       ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่
มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  
จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข  และตัวอักษรโดยไม่มีการขูด  ลบ  หรือแก้ไข  หากมีการขูด  ลบ  
แต่งเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตราก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง  

 

     ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวมและราคาต่อหน่วย  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายในใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญโดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว   
จนกระท่ังส่งพัสดุ ณ เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ   

ราคาที่เสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า     ๖๐    วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  โดย
ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้  

    ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน      ๓๐   วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
          ๔.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกของพัสดุที่เสนอราคา ซึ่งเป็นของผู้เสนอราคา
จัดท าขึ้นไปพร้อมใบเสนอราคา หลักฐานดังกล่าวนี้ จะยึดไว้เป็นหลักฐานทางราชการ 
  ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  
ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน    ๓     วัน 

        ๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างสินค้าทุกรายการ อย่างละ - ชุด   พร้อมแคตตาล็อก 
ในวันยื่นซองเสนอราคา เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ  ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้วทาง   เทศบาลต าบล
หาดเจ้าส าราญ  จะคืนให้กับผู้เสนอราคา  

        ๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารสอบราคา 

 
 
 
 
 
 
 



 

-๔- 
 
 

         ๔.๗  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐาน
ตามข้อ ๓  จ านวน ๒ ซอง  จ่าหน้าซอง  ถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองที่    
๑  ว่า  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาที่ ๑ /๒๕๕๙”   ซองท่ี ๒    “ หลักฐานประกอบการเสนอราคา”  
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ดังนี้ 

๑. ในวันที ่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ถึงวันที ่๙  มีนาคม  ๒๕๕๙   (ยกเว้น
วันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์)  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.   ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.   ณ  งานพัสดุ  กองคลัง
เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ   

๒. ในวันที ่๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ  
หอประชุมธนสิทธิ์   ข้างศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  

 

   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และจะไม่
รับซองสอบราคาทางไปรษณีย์ใดๆ ทั้งสิ้น  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๑๑  
มีนาคม   ๒๕๕๙   ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป   ณ หอประชุมธนสิทธิ์  ข้างศาลากลางจังหวัด
เพชรบุรี 
  

  ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ จะพิจารณาด้วยราคารวม

ทั้งสิ้น 
       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว  คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด   หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อ เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ  เท่านั้น 
  เ ทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญขอสงวนสิทธิไม่เปิดซองสอบราคา  หากผู้เสนอราคาได้ยื่นเอกสาร
ตามข้อ ๓.๒  ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
   ๕.๓  เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่
มีการผ่อนผันในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ   
    (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
 
 



-๕- 

 
 
    (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
    (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
   ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้   เทศบาลต าบล หาดเจ้าส าราญ  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
   ๕ .๕ เทศบาลต าบล หาดเจ้าส าราญ  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งหรือ
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจาณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ   และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบล หาดเจ้าส าราญ  เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคา
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้ง เทศบาลต าบล หาดเจ้าส าราญ  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ
ลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอม
กันในการเสนอราคาการท าสัญญาซื้อขาย 
 

  ๖.  การท าสัญญาซื้อขาย 

       ๖.๑  ผู้ชนะการสอบราคา  สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันท าการของทาง
ราชการนับแต่วันท าข้อตกลง เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท า
สัญญาตามแบบสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

       ๖.๒  ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันท าการ
ของทางราชการ หรือเทศบาลต าบล หาดเจ้าส าราญเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะ
การสอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ภายใน 
๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา
สิ่งของที่สอบราคาได้  ให้เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดต่อไปนี้ 

 (๑)  เงินสด  หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น  ช าระต่อ
เจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 

   (๒) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามตัวอย่างที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 



-๖- 

 

   (๓) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ า ประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วน
ราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

   (๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

   ส าหรับการประกวดราคานานานชาติ  ให้ใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารใน
ต่างประเทศท่ีมีหลักฐานดี  และหัวหน้าส่วนราชการเชื่อถือเป็นหลักประกันซองได้อีกประเภทหนึ่ง 

  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา           
( ผู้ขาย ) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

  ๗.  อัตราค่าปรับ 

  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ให้คิดในอัตราร้อยละ     ๐.๒๐   ต่อวัน 

  ๘.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓  แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขาย  ที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า   ๑  ป ีนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

  ๙.  การจ่ายเงิน 

  ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ขายส่งมอบสิ่งของให้ผู้ซื้อ ณ เทศบาลต าบล หาดเจ้าส าราญ  
เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ท าการตรวจรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว ผู้ขายน าส่งสิ่งของให้เทศบาลต าบลหาดเจ้า
ส าราญ  ครบถ้วนถูกต้อง 
 

  ๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
        ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุอุปกรณ์ส าหรับการซื้อขายครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ ๒๕๕๙ 

            การลงนามสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อผู้ ขายได้น าหลักประกันสัญญาเป็น  เงินสดหรือ
หนังสือค้ าประกันสัญญา  มายื่นต่อเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญแล้วเท่านั้น 
       ๑๐.๒ เมื่อ เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ ขายและ    
ได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคา ซ้ือแล้ว  ถ้าผู้ ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และ
ของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิช  ยนาวี ดังนี้ 



-๗- 
 
 

     (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของ ที่ซื้อขาย ดังกล่าว บรรทุก เข้ามาจากต่างประเทศต่อ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจาก
ต่างประเทศ   เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 
   ( ๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย      ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน   หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  
   ( ๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑)  หรือ (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 

           ๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุใน ๖  เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ   อาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหาย(ถ้ามี)  รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

         ๑๐.๔  เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือ
ข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)    
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ 
 
 
 
วันที่  ๒๕  เดือนกุมภำพันธ์  พ.ศ.2559 


