ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยลึก
เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จานวน 12 ชุด
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยลึกอาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
……………………………………………….
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยลึก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง กล้อง
วงจรปิด CCTV จานวน 12 ชุด โดยมีรายละเอียดแนบท้าย
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แ ก่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยลึก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอั นเป็นการขัดขวางแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5. ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นจานวนเงิน 900,000 บาท
กาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น.
กาหนดซื้ อ และยื่ น ซองสอบราคา ในวั น ที่ 13 - 27 ตุ ล าคม 2557 ระหว่ า งเวลา
08.30 น. – 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยลึก และวันที่ 28 ตุลาคม 2557
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอาเภอควนเนียง ที่ว่าการอาเภอ
ควนเนียง อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา และกาหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจั ดซื้อจัดจ้างอาเภอควนเนียง ที่ว่า
การอาเภอ ควนเนียง อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยลึก อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ระหว่าง วันที่ 13 - 27
ตุ ล าคม 2557 หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข 0-74510-333-4 หรื อ ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่
www.huaylueg.go.th/ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
นายสะอาด บาวแช่มช้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยลึก

รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จานวน 12 ชุด
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
1. เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP/Network Camera ที่ติดตั้งด้วยมุมการมองภาพแบบคงที่
2. สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมีการควบคุมการเลื่อน IR Filter
อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ
3. มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า
4. ขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS หรือดีกว่า พร้อมเลนส์
อยู่ภายในตัวกล้อง หรือ มีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนิดปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได้
5. สามารถตั้งค่าการแสดงความละเอียดภาพ สาหรับพื้นที่ทั่วไป และ สาหรับพื้นที่สาคัญ ให้แตกต่างกันได้
และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ที่ 25 FPS หรือดีกว่า
6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบมุมมองคงที่ IP Fixed Camera ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล
หรือ Full HD 1080p หรือดีกว่า
7. มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.5 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไม่มากกว่า
0.05 LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Night Mode) หรือดีกว่า
8. มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพื่อให้ภาพที่มีความคมชัดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
สาหรับพื้นที่สาคัญ
9. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range)
10. รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สาหรับพื้นที่สาคัญ
11. ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท่า
12. สามารถทางานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได้
13. ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน
IP66 หรือดีกว่า
14. สามารถใช้งานกับกระแสฟ้าที่จ่ายออกจากอุปกรณ์ แบบ Power Over Ethermet (PoE) ได้

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1 / 2558
เรื่อง ประกาศสอบราคาซือ้ พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จานวน 12 ชุด
ลงวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
--------------------------------องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยลึก ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตาบล” มีความ
ประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จานวน 12 ชุด เพื่อติดตั้ง ภายในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยลึก ตาบลห้วยลึก อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก็บเก่า และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกาศสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายสอบราคา
1.1 รายละเอียดรายการ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
1.5 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะประกาศสอบราคาซื้อ
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการหรือของหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับ ผลของ
การสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ
1.4
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-22.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบสอบราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน ดังนี้
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติ
บุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามทีร่ ะบุไว้ใน (1)
(4) ให้ยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมด (ถ้ามี)
3.1 หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน
3.2 สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
3.3 สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
ตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตาม
ข้อ 4.4
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
เสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตาม
แบบในข้อ 1.6 (2)
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-34. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูด
ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุก
แห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย หรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ
หนั งสื อเป็ น สาคัญ โดยคิดราคารวมทั้ งสิ้ น ซึ่งรวมค่าภาษีมูล ค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซอง ใบ
เสนอราคาโดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 60 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะกล้องวงจรปิดพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาน ดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วน
ตาบล จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน
5 วัน
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน - ชิ้น เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล จะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหาร
ส่วนตาบล จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
4.6 ก่ อนยื่นซองสอบราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดูร่างสั ญญา รายละเอีย ด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ
เลขที่ 1 / 2558” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา
08.30 - 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยลึก และวันที่ 28 ตุลาคม 2557
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอาเภอ ที่ว่าการอาเภอควน
เนียง อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
/ เมื่อพ้น...

-4เมื่ อ พ้ น ก าหนดเวลายื่ น ซองสอบราคาแล้ ว จะไม่ รั บ ซองสอบราคาโดยเด็ ด ขาด และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคา มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัด เลื อ ก และ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล จะพิ จ ารณาลงโทษผู้ เสนอราคาดั ง กล่ า วเป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน เว้ น แต่
คณะกรรมการ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 3
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือ
เป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอาเภอ อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการ เปิด
ซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แ ก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครัง้ นี้ องค์การบริหารส่วนตาบล จะพิจารณาตัดสินด้วยราคา
รวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3
หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ ว
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่ว นที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเท่านั้น
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องค์การบริหารส่วนตาบล สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตาบลบางเหรียง
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอ
ราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบ
ราคาที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้
เสนอราคา มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาหรือองค์การบริหารส่วนตาบล มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่น
ใดที่เกี่ย วข้องกับผู้ เสนอราคาได้ องค์การบริห ารส่ว นตาบล มีสิ ทธิที่ จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสั ญญาหาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนตาบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเด็ดขาด ผู้
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบล จะพิจารณายกเลิกการสอบ
ราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนหนึ่งเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่
มีสิ ทธิได้รับ การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.7 และองค์การบริหารส่ วนตาบล
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้
ราคากลางในการจั ด ซื้ อ พร้ อ มติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด CCTV จ านวน 12 ชุ ด
เป็นเงิน 900,000.- บาท (เงินเก้าแสนบาทถ้วน)
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-66. การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบของได้ครบถ้วนภายใน 5 วัน
ทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็น
หนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน
5 วันทาการของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนตาบล เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตาม
ข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3 กับ องค์การ
บริหารส่วนตาบล ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวน
เงินเท่ากับร้อยละ 5 ของ ราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนตาบล ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลง
วันที่ ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนั งสื อ ค้าประกัน ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนั งสื อ
ค้าประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.4 (2)
(4) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ประเทศไทย
หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ
ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการ หรือ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ 1.4 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในร้อยละ 0.20 ต่อวัน
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบ
ดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า - เดือน 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
9. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้เสนอราคามี สิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ……-………ของราคา
สิ่งของที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้า
ประกันของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 (3) หรือหนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (3)ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล ก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น

-710. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รั บการโอนจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยลึกแล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย
และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือการนาสิ่งของซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
ต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2)
จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ์
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อน
บรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา
หรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริห ารส่ว นตาบลอาจจะริบ
หลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4
องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ
ข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นชอบของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยลึก

นายสะอาด บาวแช่มช้อย
วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2557

