
 
 
 
    
  

ประกาศเทศบาลต าบลหน้าสตน 
เรื่อง   สอบราคาซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก 

******************** 

 ด้วยเทศบาลต าบลหน้าสตน  มีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือ ถังรองรับมูลฝอย  จ านวน  ๑๕๐  ใบ  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  ดังนี้  

   ๑.  ถังขยะพลาสติกโพลีเอทธิลีน  ชนิด  MDPE ทรงกลม ไม่มีฝาปิดขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  ๑๖๐  ลิตร 
       ๒.  ความกว้างของปากถังเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน  ๕๓  เซนติเมตร  ความสูง  ๘๐  
เซนติเมตร 
        ๓.  ปากถังมีสีสันสามเหลี่ยม  จ านวน  ๘  ซี่  เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง 
        ๔.  มีความเหนียว  ยืดหยุ่น  สามารถคืนรูปได้ดีทนต่อการกระแทก  การกัดกร่อนของ
สารเคมีกรดและด่าง 
        ๕.  มีอายุการใช้งานในสภาพแวดล้อมทั่วไปมากกว่า  ๑  ปี 
        ๖.  มีมือจับในตัว  ๒  ด้าน วัดจากก้นถัง สูง ๕๖.๖  เซนติเมตร เพื่อสะดวกในการจับเท   
       ๗.  ก้นถังมีเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๔๕  เซนติเมตร  พ้ืนถังมีลอนกลมด้านใน 
        ๘.  เม็ดพลาสติกได้รับมาตรฐาน  มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ 
        ๙.  ตัวถังสกรีนโลโก้และชื่อเทศบาลชัดเจน 

       งบประมาณเป็นเงิน  ๒๕๕,๑๐๐.-บาท    (สองแสนห้าหม่ืนห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ราคากลางรวมทั้งหมด ๒๒๕,๐๐๐.-บาท  (สองแสนสองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

- ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
๑.  เป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว    
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน
ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิแ์ละความคุ้มกันเช่นวา่นัน้  

๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคา  ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๔. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
ต าบลหน้าสตน  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันร าคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี ้

 

 



ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที ่ ๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘   
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ห้องกองคลัง เทศบาลต าบลหน้าสตน 
และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์ รวมข้อมูลข่ าวสารการจัดซื้ อจั ดจ้ า งที่ ว่ าการอ า เภอหัว ไทร  
ในวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา  ๐๙.๓๐ น. ถึง  ๑๐.๓๐ น.  

ก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป        
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอ าเภอหัวไทร  

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  ๕๐๐. -บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)                                
ได้ที่ฝ่ายพัสดุ  กองคลังส านักงานเทศบาลต าบลหน้าสตน  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ระหว่างวันที่  ๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘ หรือ  สอบถามทางโทรศัพท์  
๐-๗๕๓๘-๙๓๑๑  ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลต าบล  
หน้าสตน (www.nasaton.go.th)          

อนึ่ง  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา จะต้องน าหลักฐานมาแสดงในวันขอซื้อเอกสาร อย่าง
น้อยต้องมีรายการดังนี้  

๑. ส าเนาใบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด / บริษัท 
๒. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) 
๓. ส าเนาหนังสือแสดงเลขท่ีผู้เสียภาษีอากร  
๔. ส าเนาบัตรประชาชนผู้มีอ านาจ / ผู้จัดการ(กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนท าการแทน) 
๕. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนท าการแทน) 
๖. ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ (กรณีรับมอบอ านาจท าการแทน) 

   
   ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
 
 
         ประดับ    แก้วพลับ 

            ( นายประดับ   แก้วพลับ ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nasaton.go.th/


 
เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  ๒/๒๕๕๘ 

การซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก 
ตามประกาศเทศบาลต าบลหน้าสตน  ลงวันที่  ๑๐  สิงหาคม   ๒๕๕๘  

   
 เทศบาลต าบลหน้าสตน  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “เทศบาลต าบล”  มีความประสงค์  จะสอบราคาซื้อ

ถังขยะมูลฝอยพลาสติก จ านวน  ๑๕๐  ใบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
     ๑.  ถังขยะพลาสติกโพลีเอทธิลีน  ชนิด  MDPE ทรงกลม ไม่มีฝาปิดขนาดความจุไม่น้อยกว่า  

๑๖๐  ลิตร 
       ๒. ความกว้างของปากถังเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน  ๕๓  เซนติเมตร  ความสูง  ๘๐  
เซนติเมตร 
       ๓.  ปากถังมีสีสันสามเหลี่ยม  จ านวน  ๘  ซี่  เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง 
       ๔.  มีความเหนียว  ยืดหยุ่น สามารถคืนรูปได้ดีทนต่อการกระแทก การกัดกร่อนของสารเคมี
กรดและด่าง 
       ๕.  มีอายุการใช้งานในสภาพแวดล้อมทั่วไปมากกว่า  ๑  ปี 
       ๖.  มีมือจับในตัว  ๒  ด้าน วัดจากก้นถัง  สูง  ๕๖.๖  เซนติเมตร เพื่อสะดวกในการจับเท   
       ๗.  ก้นถังมีเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๔๕  เซนติเมตร  พ้ืนถังมีลอนกลมด้านใน 
       ๘.  เม็ดพลาสติกได้รับมาตรฐาน  มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ 
       ๙.  ตัวถังสกรีนโลโก้และชื่อเทศบาลชัดเจน 

       งบประมาณเป็นเงิน  ๒๕๕,๑๐๐.-บาท    (สองแสนห้าหม่ืนห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ราคากลางรวมทั้งหมด ๒๒๕,๐๐๐.-บาท  (สองแสนสองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่า เก็บอยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  

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



๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 

       ๒.๒ ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ 

       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

       ๒.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลต าบล  
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ

เสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมแลบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

                     (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

       (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

       (๓) ในกรณีเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค่าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
        (๔) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) หรือส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาบัตร
ประจ าตัวผู้เสียภาษี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ๑.๖ (๑) 

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑) แบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

        (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

   (๓) ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารสอบราคา 
   (๔) บัญชีราคาแนบท้ายในเสนอราคา 
   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ๑.๖ (๒) 
 
 



 

๔. การเสนอราคา  
      ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข  

ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

     ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็นส าคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให ้

             ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดย
ภายในก าหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๕ วันนับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 

       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ไปพร้อมกับใบ
เสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐาน ดังกล่าวนี้เทศบาลต าบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  

ส าหรับรายละเอียดคุณลักษณะที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้
มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หาก คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับรายละเอียดคุณลักษณะ ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ตรวจสอบ ภายใน ๓ วัน 

       ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน..... -........ (หน่วย) เพ่ือใช้ในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ เทศบาลต าบลจะไม่รับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลต าบล  จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 

   ๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดู รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ 
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

   ๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  
๒ /๒๕๕๘ ” โดยยื่นตรงต่อเจ้าหน้าที่ รับซองสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่  
๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.  ณ กองคลัง  เทศบาลต าบลหน้าสตน       
 (ในวันและเวลาราชการ)  และยื่นซองสอบราคา  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการ อ าเภอหัวไทร 
ในวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา  ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ในวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

 
 
 
 



๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลต าบลหน้าสตนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวมทั้งสิ้น 

       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาลต าบลเท่านั้น 

       ๕.๓ เทศบาลต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 

                   (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบล 

                   (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อ ผู้เสนอราคา อย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนราคาได้ 
เทศบาลต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

       ๕.๕ เทศบาลต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และ
ให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาล
ต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ
ราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

               ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือเทศบาลต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า 
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินการตามสอบราคาซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลต าบลมี
สิทธิที่จะไมร่ับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

๖. การท าสัญญาซื้อขาย 
       ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของ

ทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ เทศบาลต าบลจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได ้
        ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทาง
ราชการ หรือเทศบาลต าบลเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท า
สัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาลต าบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง
วางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้เทศบาลต าบลยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 



(๑) เงินสด 
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน

หน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
(๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ 
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                   (๕) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ 

            หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

๗. การจ่ายเงิน 
        เทศบาลต าบลหน้าสตน จะจ่ายเงินส าหรับการซื้อเป็นจ านวนเงินร้อยละ ๑๐๐ หลังจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ 
        ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุต่อวัน และไม่ต่ ากว่า
วันละ ๑๐๐ บาท 

๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
             ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 

๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่ น้อยกว่า
.....๑.......ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน......๕.... 
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
       (๑๐.๑) เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ครั้งที่  ๗  เมื่อวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อเทศบาลต าบลได้รับอนุมัติงบประมาณ แล้วเท่านั้น 

       (๑๐.๒) เมื่อเทศบาลต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
สอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อ ง
น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ 
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 



                    (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

       (๑๐.๓) ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดระบุในข้อ ๖ เทศบาลต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

       (๑๐.๔) เทศบาลต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 
 

เทศบาลต าบลหน้าสตน 
 

 
 (นางภรณ์พนา   เพ็ชรคงทอง) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


