เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑/๒๕60
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รวมจํานวน 5 รายการ
ตามประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง ลงวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕59
……………….............................................................………………………

เทศบาลตําบลเมืองแกลง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคา
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5 รายการ ดังนี้
๑.สารส้มชนิดขุ่นผง ๑๖% (Aluminium Sulfate) (ตามมาตรฐาน มอก.๑๖๕ – ๒๕๔๒)
ชั้นคุณภาพที่ ๑ จํานวน 31,075 กิโลกรัม
๒.คลอรีน ๗๐% - ๗๕% (Sodium Process) จํานวน 2,120 กิโลกรัม
3.คลอรีนน้ํา 10% จํานวน 8,000 กิโลกรัม
4.โพลิเมอร์ประจุลบ (Polyacrylamide (PAM), Anion Polymer) Solid Content ๙๐%
จํานวน 175 กิโลกรัม
5.อลูมิเนียมคลอโรไฮเดรท (ACH) จํานวน 750 กิโลกรัม
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นจํานวนเงิน 799,918.50 บาท (เจ็ดแสน
เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่
ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที สามารถละลายน้ําได้ไม่เหนียวข้นเป็นอุปสรรคต่อการสูบจ่ายน้ําผ่านเครื่อง
จ่ายสารเคมี และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้
โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบใบเสนอราคา
๑.๒ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๓ แบบหนังสือค้ําประกัน
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
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๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา
ซื้อโดยมีหนังสือรับรองจากสํานักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทระบุในรายละเอียด วัตถุประสงค์ว่าประกอบ
กิจการค้าดังกล่าว
๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๒.๕ สารส้ม, คลอรีนและคลอรีนน้ํา ที่เสนอขายต้องมีหนังสือจากโรงงานผู้ผลิตระบุ
แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจําหน่ายให้เทศบาลตําบลเมืองแกลง และโรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO
๙๐๐๑:๒๐๐๘ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๐๔ พร้อมมีหลักฐานแสดง
๒.๖ สารส้ม, คลอรีนและคลอรีนน้ํา ชนิดที่เสนอขายให้กับ เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ต้องผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์หรือหน่วยงานราชการ โดยมีหนังสือรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ ทดสอบตัวอย่าง โดยนับตั้งแต่วันที่ตรวจวิเคราะห์จนถึงวันเปิดซองสอบราคาไม่เกิน 30 วัน
สารส้มจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๖๕ – ๒๕๔๒ พร้อมสําเนาเอกสาร
แนบ (นําเอกสาร ตัวจริงมาแสดง)
๒.๗ ภาชนะบรรจุสารส้มทุกหน่วยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
๑. ชื่อผลิตภัณฑ์
๒. ประเภท ชนิด และชั้นคุณภาพ
๓. น้ําหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม
๔. ชื่อผู้ทําหรือโรงงานผู้ผลิตหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือชื่อผู้จัดจําหน่าย
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วนคือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผ้เู สนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
/(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ...
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(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผ้เู สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุ ไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ
๑.๖(๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สําเนาใบอนุญาต แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(๓) สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารสอบราคา
(๔) สําเนาหนังสือจากโรงงานผู้ผลิตระบุแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจําหน่ายสารส้ม,คลอรีน
และคลอรีนน้ํา พร้อมทั้งหลักฐานแสดงว่าโรงงานผู้ผลิตสารส้มได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ และ
ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๐๔ พร้อมมีหลักฐานแสดง
(๕) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ
๑.๖(๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่
มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หาก
มีการขูดลบ ตก เติมแก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
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๔.๒ ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายในใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงสูบน้ําประปา ของกองการ
ประปา เทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ จํานวน ๕ ครั้ง หรือตามที่
กองการประปา เทศบาลตําบลเมืองแกลง กําหนด และจะต้องส่งมอบพัสดุภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้ง โดยจะมีหนังสือแจ้งเป็นครั้งๆ ไป มีรายละเอียดดังนี้
๑.สารส้มชนิดขุ่นผง ๑๖% (Aluminium Sulfate) (ตามมาตรฐาน มอก.๑๖๕ – ๒๕๔๒)
ชั้นคุณภาพที่ ๑ จํานวน 31,075 กิโลกรัม
๒.คลอรีน ๗๐% - ๗๕% (Sodium Process) จํานวน 2,120 กิโลกรัม
๓.คลอรีนน้ํา 10% จํานวน 8,000 กิโลกรัม
4.โพลิเมอร์ประจุลบ (Polyacrylamide (PAM), Anion Polymer) Solid Content ๙๐%
จํานวน 175 กิโลกรัม
5.อลูมิเนียมคลอโรไฮเดรท (ACH) จํานวน 750 กิโลกรัม
๔.3 การยื่ น ซองสอบราคา ผู้ เ สนอราคาควรตรวจดู ร่ า งสั ญ ญา แบบรู ป และ
รายละเอียดฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจในเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา
๔.4 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคาที่ปิดผนึกซองให้เรียบร้อยจ่าหน้าซอง
ถึงประธานกรรมการเปิดซองสองราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ
ราคาซื้อ เลขที่ ๑/๒๕60” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึง
วั น ที่ 16 มกราคม 2559 ตั้ ง แต่ เ วลา ๐๘.๓๐ น. ถึ ง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองการประปา
เทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2559 โดยจะถือวัน
และเวลาที่เทศบาลตําบลเมืองแกลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

/คณะกรรมการเปิดซอง ...

หน้า 5
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่
ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอ
ราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้น
แต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการ
พิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอย่างอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่ อผู้ว่าราชการ
จังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือ เป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่
มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ณ ศู น ย์ ร วมข้ อ มู ล ข่ า วสารการซื้ อ หรื อ การจ้ า ง
ระดับอําเภอ ณ ที่ว่าการอําเภอแกลง จังหวัดระยอง วันที่ 17 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา
๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์
และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองสอบราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิ่ง ให้ผ้วู ่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองสอบราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตําบลเมืองแกลงจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นตามข้ อ ๓ หรื อ ยื่ น ซองสอบราคาไม่ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ ๔ แล้ ว
คณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคาจะไม่ รั บ พิ จ ารณาราคาของผู้ เ สนอราคารายนั้ น เว้ น แต่ เ ป็ น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ เทศบาลตําบลเมืองแกลงเท่านั้น
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๕.๓ เทศบาลตําบลเมืองแกลง สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
๑. ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาล
๒. ไม่กรอกชื่อผู้นิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
๓. เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่กํ า หนดในเอกสาร สอบราคาที่ เ ป็ น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผ้เู สนอราคารายอื่น
๔. ราคาที่เ สนอมี ก ารขู ด ลบ ตก เติ ม แก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลง โดยผู้ เ สนอราคามิ ไ ด้ ล ง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา หรือเทศบาลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพฐานะหรือข้อเท็จอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ เทศบาลตําบลเมืองแกลง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เ สนอทั้ง หมดก็ ไ ด้ และอาจพิ จารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหนึ่ ง รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจั ดซื้อเลยก็ไ ด้ สุด แต่ จ ะ
พิจารณาทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลเป็นเด็ดขาด
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ
ลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาเป็นต้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ เทศบาลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าว ออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และ เทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
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๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของให้ครบถ้วน ภายในวันทําการ
ของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ เทศบาลตําบลเมืองแกลงจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็น
หนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๒ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายในวันทํา
การของทางราชการ หรือเทศบาลตําบลเมืองแกลงเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตาม ข้อ
๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๒ กับเทศบาลตําบล
เมืองแกลง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้เทศบาลตําบลเมืองแกลงไว้ในขณะทําสัญญา โดย
ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. เงินสด
๒. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๓. หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๓
๔. หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบ
แล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๓
๕. พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๗. การจ่ายเงิน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง (กองการประปา) จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้สอบราคาได้ส่งมอบ
พัสดุใน แต่ละครั้งตามข้อ ๔.๓ เป็นจํานวนเงินตามปริมาณการส่งมอบพัสดุจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดัง
ระบุในข้อ ๑.๒ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
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๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑. การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ในครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาได้
ต่อเมื่อ เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของเทศบาลตําบลเมือง
แกลง ได้รับความเห็นชอบและประกาศใช้บังคับตามข้อ ๒๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
๒. เมื่อเทศบาลตําบลเมืองแกลง ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตก
ลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานซื้อดังกล่าว เข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
๒.๑ แจ้ ง การสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การพาณิ ช ยนาวี ภ ายใน ๗ วัน นั บ ถั ด จากวัน ที่ผู้ รั บ จ้ า งสั่ งหรื อซื้ อของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
๒.๒ จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ
ลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
๒.๓ ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม ข้อ ๒.๑ หรือ ๒.๒ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๓. ผู้ เ สนอราคาซึ่ ง เทศบาลตํ า บลเมื อ งแกลง ได้ คั ด เลื อ กแล้ ว ไม่ ไ ปทํ า สั ญ ญาหรื อ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในข้อ ๖ เทศบาลตําบลเมืองแกลงอาจพิจารณาเรียกร้อง
ให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๔. เทศบาลตําบลเมืองแกลง สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
……………………………………..
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ลงชื่อ

ผู้อํานวยการกองการประปา

(นายบุญลือ ล้อคํา)
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