
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต ้
เร่ือง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน    
๔ รายการ ดังนี้ 

๑.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(แบบตั้งโต๊ะ)   จ านวน ๑ ชุด  
ราคากลาง ๓๐,๐๐๐.-บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) ต่อชุด 
๒.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  จ านวน ๓ เครื่อง  
ราคากลาง ๒๕,๐๐๐.-บาท (-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ต่อเครื่อง 
๓.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี แบบ network  จ านวน ๑ เครื่อง  
ราคากลาง ๑๘,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ต่อเครื่อง 
๔.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet printer) จ านวน ๑ เครื่อง  
ราคากลาง ๔,๓๐๐.-บาท (-สี่พันสามร้อยบาทถ้วน-) ต่อเครื่อง 
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ) ราคากลางใน

การสอบราคาซื้อครั้งนี้เป็นเงิน ๑๒๗,๓๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสองหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน-) 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  
 ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
 ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอ่ืนที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

  ก าหนดขายซองสอบราคา  ตั้งแต่ วันที่ ๒๙ สิงหาคม   ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๗    

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้   อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร  ในวันและเวลาราชการ  

ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม   ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๗      

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร ในวันและเวลาราชการ 

วันที่  ๕ กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ

การจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอสวี (ชั้น ๒ ) 

 



-๒- 

 

ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  

ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอสวี  (ชั้น ๒)  

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐.-บาท ได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล

วิสัยใต้ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 

๐๗๗-๕๕๖๑๔๖  ในวันและเวลาราชการ  และดูรายละเอียดไดท่ี www.wisaitai.go.th 

  

   ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๙ เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗      

 

(ลงชื่อ) 

             (นายชวลิต  อาจหาญ) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wisaitai.go.th/


เอกสารสอบราคาซื้อ   เลขที่  ๓ /๒๕๕๗ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
------------------------------------------------------ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล ” มีความ

ประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ  ดังนี้ 

๑.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(แบบตั้งโต๊ะ)   จ านวน ๑ ชุด  
ราคากลาง ๓๐,๐๐๐.-บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) ต่อชุด 
๒.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  จ านวน ๓ เครื่อง  
ราคากลาง ๒๕,๐๐๐.-บาท (-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ต่อเครื่อง 
๓.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี แบบ network  จ านวน ๑ เครื่อง  
ราคากลาง ๑๘,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ต่อเครื่อง 
๔.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet printer) จ านวน ๑ เครื่อง  
ราคากลาง ๔,๓๐๐.-บาท (-สี่พันสามร้อยบาทถ้วน-) ต่อเครื่อง 
 (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ) ราคากลาง

ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้เป็นเงิน ๑๒๗,๓๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสองหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน-) 
 ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่

จะใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีข้อแนะน า

และข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

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- 
 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้ง 

งานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอ
ราคากับองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 
     ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
 ๒.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้ 
 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก)    ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (ข)    บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  

หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
  (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (๓)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน
ข้อ (๑) 
  (๔)    ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
  (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
 

/๓.๒ ส่วนที่ ๒..... 



-๓- 
 
 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่าน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑) แคตตาล็อคและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ  ๔.๔ 
  (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

๔. การยื่นซองสอบราคา 
 ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  

ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอ
ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบ  หรือแก้ไข   หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  

เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท   และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคา
รวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  

โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 
 ราคาที่เสนอจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๓๐  วัน นับแต่วันเปิดซอง ใบเสนอราคา  โดย

ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน  ๓๐  วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
 ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการ และราย ละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อไปพร้อมใบเสนอราคา  เพ่ือประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  โดยผู้มี
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา   หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามี
ความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ตรวจสอบ  ภายใน  ๗  วัน 
 
 

/๔.๕....... 



-๔- 
 
 ๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ  ตามรายละเอียดและคุณลักษณะที่ระบุใน
เอกสารสอบราคา   จ านวน - รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  (รายการอุปกรณ์ที่ต้องน ามาทดลอง
และประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองสอบราคา)  เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา  และ
หรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน ต าบลจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ  ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่าง
ดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 
 ๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา   ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ  

ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา 

   ๔ .๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย   จ่าหน้าซองถึง                  

ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 

๓/๒๕๕๗” ยื่นซองสอบราคาโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ ตั้งแต่วันที่  ๒๙ สิงหาคม   ๒๕๕๗ ถึง

วันที่ ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๗   ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐  น.   ณ  องค์การบริหารส่วนต าบล วิสัย

ใต้  ต าบลวิสัยใต้  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร   

วันที่  ๕ กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ

การจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอสวี (ชั้น ๒) 

โดยถือเวลาตามนาฬิกาขององค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว 

จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่               

๑๑ กันยายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐  น.  เป็นต้นไป   

 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
 ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วย  ราคาต่อรายการ 

 ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔ แล้ว  คณะกรรมการ ฯจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
 
 
 

/๕.๓....... 



-๕- 
 
 ๕.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ 
รับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง 
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระ 
ส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
  (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ 
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
 ๕.๔    ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 ๕.๕   องค์การบริหารส่วนต าบล  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  

หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วน ต าบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วน ต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอ
ราคา 
 ๖. การท าสัญญาซื้อขาย 
 ๖.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ 
ของทางราชการ  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ  องค์การบริหารส่วน ต าบล  จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการท าสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
 
 
 
 

/๖.๒.อัตรา... 



-๖- 
 
 ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  ๕ วันท าการของ
ทางราชการ  หรือองค์การบริหารส่วน ต าบลเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ  ๖.๑ผู้ชนะการ
สอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๓ กับองค์การบริหารส่วน ต าบลภายใน  ๗ วัน 

นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของที่
สอบราคาได้  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา   โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(๑)เงินสด 
(๒)เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญาหรืก่อน

หน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
(๓)หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน 

ข้อ ๑.๔ 
  (๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

 ๗. อัตราค่าปรับ  
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน 
 ๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๓ 

แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า      

-  เดือน    ๑   ปี   นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องนับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน    

๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 ๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาอื่นๆ  
 ๙.๑   เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้  ได้มาจาก   เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วน ต าบลได้รับอนุมัติ เงินค่าพัสดุ  จากงบประมาณกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น 
 
 
 
 

/๙.๒....... 



-๗- 
 
 ๙.๒   เมื่อองค์การบริหารส่วน ต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้อง
น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่     และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 

(๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ 
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) การให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 
 ๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง องค์การบริหารส่วน ต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ  ๖  องค์การบริหารส่วน ต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๙.๔  องค์การบริหารส่วน ต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

๑๐. ในระหว่างระยะเวลาการซื้อขาย  ผู้ขายพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

 

                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

                                                                    วันที ่ ๒๙  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 



รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
 
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโต๊ะ) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกน (๔ CORE) หรือ ๘ แกนเสมือน(๘ THREAD) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๔ GHZ และมีหน่วยความจ าแบบ L๓ CACHE MEMORY ไม่น้อยกว่า ๘ MB 

จ านวน ๑ หน่วย 
-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า   ๑ GB 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (HARD DISK) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่ากว่า ๒ TB จ านวน ๑ หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ BASE-Tหรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี CONTRAST RATIO ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน 

๑ หน่วย 
-ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน  
๒. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกน (๔ CORE) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๒ 

GHZ จ านวน ๑ หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (HARD DISK) ขนาดความจุ   ไม่น้อยกว่ากว่า ๗๕๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
-มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Base-Tหรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WI-FI (๘๐๒.๑๑B,G/N) และ BLUETOOTH 
-ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน  
๓.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ NETWORK  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐X๖๐๐ DPI 
-มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้า/นาที 
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้า/นาที 
-มีหน่วยความจ า (MEMORY) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ MB 



-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
-มี INTERFACE ไม่น้อยกว่า ๑X PARALLEL หรือ ๑X USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย NETWORK ETHERNET ๑๐/๑๐๐ BASE TX หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
-สามารถใช้ได้กับ A๔, LETTER, LEGAL และ CUSTOM โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ แผ่น 
๔. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET PRINTER)  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐X๑,๒๐๐ DPI 
-มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐X๑,๒๐๐ DPI 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้า/นาที 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้า/นาที 
-มีช่องเชื่อมต่อ (INTERFACE) แบบ PARALLEL หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
-สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น 
 


