เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/๒๕๕7
สอบราคาซื้อ โครงการจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA 3 เฟส พร้อมติดตั้ง
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย
ลงวันที่ 15 กันยายน ๒๕๕7
--------------------------------------------------------ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA 3 เฟส พร้อมติดตั้ง ราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ราคากลาง 278,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ณ หมู่ที่ 3 ตาบลอ่าวน้อย อาเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3………………………..
2.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.๑ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุทสี่ อบราคาซื้อ
2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคาสัง่ ให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน้
2.4 เป็นผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย
2.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล
อ่าวน้อย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาซื้อครั้งนี้
3.หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้
3.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทและสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อม
ทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง สาหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า จะต้องมีสาเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)
3.2 หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้ บุคคลอื่นลง
นามในใบเสนอราคาแทน
3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นมอบกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการและจานวนตัวอย่าง(ถ้ามี)
4.การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอ ต้องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมี การขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมราคาภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุ
ให้ ราคาที่เสนอ จะต้องกาหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 45 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้
เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอดการเสนอราคามิได้
/4.3 ผู้เสนอราคา..........

-24.3 ผู้ เสนอราคาจะต้ อ งเสนอกาหนดเวลาส่ ง มอบพั ส ดุ ณ โครงการก่ อสร้างปรับปรุงอาคารแสดงสิ นค้ า
(OTOP) โครงการเขาทุ่งกระต่ายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ หม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาด 100 KVA 3 เฟส (ถ้ามี) ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานต่าง ๆนี้ องค์การบริหารส่วน
ตาบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณาหากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรอง
สาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบคุ คลหรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคาหากคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคามีความประสงค์ จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ตรวจสอบ ภายใน 3 วัน
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอจานวน - หน่วย เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตาบลจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้วองค์การบริหารส่วนตาบลจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา โดยระบุไว้ทหี่ น้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557” โดยกาหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่
15 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30น. – 16.30น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยระหว่าง
วันที่ 15 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2557 ยื่นซอง ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย หมู่ที่ 7
ตาบลอ่าวน้อย อาเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ห้องประชุมสภา ชั้น 2) และวันสุดท้ายในการรับยื่นซอง วันที่ 24
กันยายน 2557 ให้ยื่น ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (ห้องท้องถิ่น
อาเภอ) ชั้น 2 ที่ว่าการอาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และกาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 20 กันยายน 2557 ณ ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 25 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลการซื้อ
การจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (ห้องท้องถิ่นอาเภอ) ชั้น 2 ที่ว่าการอาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
5.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
สอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่ วนตาบล
เท่านั้น
5.3 องค์การบริหารส่ วนต าบลสงวนสิ ทธิ ไม่ พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มี การผ่ อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ป รากฏชื่อผู้เสนอรหาคารายนั้ น ในบัญ ชี ผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตาบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญหรือมีผลทาให้
เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
/(4) ราคาที่เสนอ............

-3(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหาร
ส่ว นตาบลมีสิ ท ธิ ให้ผู้ เสนอราคา ชี้ แจงข้อเท็ จ จริง สภาพฐานะหรือข้อเท็ จ จริง อื่น ใดที่เกี่ย วข้องกับ ผู้ เสนอราคาได้
องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนตาบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ไว้ทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคา
กระทาไปโดย ไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
6.การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อองค์การ
บริหารส่วนตาบลจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้ อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามข้อ 6.1 หรือองค์การบริหารส่วน
ตาบล เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาการซื้อขายตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตาบล ภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้อง
วางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตาบล
ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่
เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้ อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย 2 ปี นับถัดจาก
วันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายจะต้องรีบจัดการซ่อมแซม แก้ไข ชดใช้ให้ใช้การดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2556) กันเงิน
9.2 การลงนามในสั ญ ญาจะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลได้ รั บ อนุ มั ติ เ งิ น ค่ า พั ส ดุ จ าก
เงินนอกงบประมาณ (รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2556) กันเงิน แล้วเท่านั้น
/9.3 เมื่อองค์การ...........

-49.3 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบ
ราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวมาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือใน
เส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอ
ราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1)แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้
บรรทุ กสิ่ง ของนั้นโดยเรือ อื่นที่มิ ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้ รับอนุญาต เช่นกัน ก่อนบรรทุกลงเรืออื่น หรือเป็น ของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม(1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี
9.4 ผู้เสนอราคา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
ระยะเวลาทีท่ างราชการกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตาบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหาย(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.5 องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย
15 กันยายน ๒๕๕7
(นายพันธุ์ศักดิ์ ใจใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย

