
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 ----------------------------------- 
 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน ราคา/
หน่วย 

เป็นเงิน 

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า         
๑๘ นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า ๒.๙ GHz หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า ๔ GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB หรือม ีSolid State Disk ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า ๖๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 
 

๕ 
เครื่อง 

๑๔,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 

๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวด า (๒๕ หน้า/นาท)ี โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
          - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๖๐๐ dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๕ หน้าต่อนาที 
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB 
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
 - มี Interface แบบ ๑ x Parallel หรือ ๑ x USB ๒.๐ หรือดีกว่า 
 - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมี
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น 

 

๑ 
เครื่อง 

๕,๕๐๐ 
 

๕,๕๐๐ 
 

๓ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA โดยคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ kVA และ ๖๐๐ W 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที 

๕ 
เครื่อง 

๕,๓๐๐ ๒๖,๕๐๐ 

 

 



๒ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน ราคา/
หน่วย 

เป็นเงิน 

๔ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ 
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 

-  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวด า-ส)ี ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๒,๔๐๐ 

dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาด

ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐ แผ่น 

๒ 
เครื่อง 

๔,๒๐๐ 
 

๘,๔๐๐ 

๕ สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x
๔,๘๐๐ dpi 

- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่า กระดาษขนาด A๔ 
- มี Interface แบบ ๑ x Parallel หรือ ๑ x USB ๒.๐ หรือ

ดีกว่า 
 

๑ 
เครื่อง 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

 ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   ๑๑๓,๔๐๐ 
 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 

  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาเภา  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
 
 

/-  ก าหนดยื่นซอง... 



-๓- 
 
 
  -  ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน  ๒๕๕๖
ในวันและเวลาราชการ  ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับได้ตั้งแต่วันที่  ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ โดยจะถือวันและเวลาที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา รับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๑.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  -  ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. จนกว่าจะ
เสร็จสิ้น ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ท่ีที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาเภา ระหว่างวันที่  ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ดูรายละเอียดได้ท่ี
เว็บไซต์ www.saophao.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๖-๗๓๒๖ 
ในวันและเวลาราชการ 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖    
 
 
 
                         
     

     (นายนิตินัย  เอ่ียมชลวิเลิศ) 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.saophao.go.th/


 
 

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๕/๒๕๕๖ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
ลงวันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

....................................................... 
 

 อ งค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนต าบล" มีความประสงค์จะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน ราคา/
หน่วย 

เป็นเงิน 

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า          
๑๘ นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า ๒.๙ GHz หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า ๔ GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB หรือม ีSolid State Disk ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า ๖๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 
 

๕  
เครื่อง 

๑๔,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 

๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวด า (๒๕ หน้า/นาท)ี โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
          - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๖๐๐ dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๕ หน้าต่อนาที 
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB 
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
 - มี Interface แบบ ๑ x Parallel หรือ ๑ x USB ๒.๐ หรือดีกว่า 
 - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมี
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น 

 

๑ 
เครื่อง 

๕,๕๐๐ 
 

๕,๕๐๐ 
 

๓ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA โดยคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ kVA และ ๖๐๐ W 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที 

๕ 
เครื่อง 

๕,๓๐๐ ๒๖,๕๐๐ 

 

 



๒ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน ราคา/
หน่วย 

เป็นเงิน 

๔ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ 
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 

-  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวด า-ส)ี ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๒,๔๐๐ 

dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาด

ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐ แผ่น 

๒ 
เครื่อง 

๔,๒๐๐ 
 

๘,๔๐๐ 

๕ สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x
๔,๘๐๐ dpi 

- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่า กระดาษขนาด A๔ 
- มี Interface แบบ ๑ x Parallel หรือ ๑ x USB ๒.๐ หรือ

ดีกว่า 
 

๑ 
เครื่อง 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

 ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   ๑๑๓,๔๐๐ 
 

 ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะ
ใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด
ดังต่อไปนี้ 
 

                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
 
 

/๑.๕ บทนิยาม... 



-๓- 
 
 

                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
  
                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
 

                       ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                     ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาหนังสือการจดทะเบียนพาณิชย์
และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

/(๕) บัญชีเอกสาร... 



-๔- 
 

 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ  ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) 
 
                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวน
เงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตกเติม แก้ไข  
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น ส าคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆทั้งปวง จนกระท่ัง
ส่งมอบพัสดุให ้ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
                              ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน  ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก  และแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องปรับอากาศ  ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้  องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                              ส าหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ  
แค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง  ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตาม เอกสาร
สอบราคา เลขที่  ๕/๒๕๕๖” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  ตั้งแต่วันที่  ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๓ กันยายน  
๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ โดยจะถือวันและเวลาที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา รับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที ่๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ 
– ๑๒.๐๐ น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

/เมื่อพ้นก าหนด... 



-๕- 
 
 

                               เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคา  แล้วจะไม่รับซอง  สอบราคาโดยเด็ดขาด  
                               คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา  
                               หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
และองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะ
วินิจฉัยได้ว่า  ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
                               ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ถือเป็นที่สุด 
                               คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ  การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคา เว้นแต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้
อุทธรณ ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี ้องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา  จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือ
ผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
                       ๕.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสาร  สอบราคา  หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 

/(๒) ไม่กรอกชื่อ... 



-๖- 
 
 

                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคา  ที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบล  มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                       ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง  สอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว ้ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศ  สอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ทิ้งงาน 
                                ในกรณีนี้หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๖. การท าสัญญาซื้อขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของ
ทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการ
ท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา  ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  ๕ วันท าการ
ของทางราชการ  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะ
การ  สอบราคา  จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๓  กับองค์การบริหารส่วนต าบล
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕ ของ
ราคาสิ่งของที่  สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 

/(๑) เงินสด… 



-๗- 
 
 

                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท า
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ท าการ 
                                (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัท
เงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง  ๆ ทราบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 
                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
                 ๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า  ๑ ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ  โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
     การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ
จากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตาม สอบราคาซื้อ  แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้อง
น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้ 
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ กรมเจ้าท่า
ภายใน  ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืน
ที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

/(๓) ในกรณีที่… 



-๘- 
 
 

                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ  ๖ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 
 
 
 
 
 
 
 

    องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


