
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  

            เรื่อง    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณและ   

                         ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร    

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

  ดวย    องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ   อําเภอบานแฮด   จังหวัดขอนแกน   มีความ

ประสงคจะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ และศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดสระจันทร  จํานวน   45 รายการ   ราคากลาง   173,781.-  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดรอย

แปดสิบเอ็ดบาทถวน)   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสอบราคาแนบทายนี้  

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้   

  1.เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ  

  2.ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว  

  3.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ

ผูเสนอราไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น  

  4.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหาร

สวนตําบลโนนสมบูรณ   ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้  

  5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ 

รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  

  6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส( e-Government procurement:e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  

  ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการ

เปดซองสอบราคา  โดยกําหนดยื่นซองสอบราคา  ดังนี้  

  กําหนดยื่นซองสอบราคา  สามารถยื่นซองสอบราคาได     ดังนี้  

  1.ผูเสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคาที่ผูรับซองสอบราคา  งานพัสดุ กองคลัง  ณ  ที่ทํา

การองคการริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ   ระหวางวันที่   23  กรกฎาคม 2558   ถึง 10  สิงหาคม   2558      

ในวันและเวลาราชการ                                                        

2/.....        
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2.ผูเสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคาที่ผูรับซองสอบราคา   ณ     สถานที่กลางศูนย

ขอมูล 

ขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารอําเภอบานแฮด

( ที่วาการอําเภอบานแฮด )   จังหวัดขอนแกน  ในวันที่  10   สิงหาคม    2558  ระหวางเวลา  08.30  น.  

ถึงเวลา  16.30  น.  และกําหนดเปดซองสอบราคา   ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางองคการ

บริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  (ที่วาการอําเภอบานแฮด )     ในวันที่   11 สิงหาคม        2558  ตั้งแตเวลา  

10.00  น. เปนตนไป  

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  300.-  บาท  ไดที่  กองคลัง องคการ

บริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ    อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   ระหวางวันที่  23 กรกฎาคม  2558     

ถึงวันที่ 7  สิงหาคม  2558  สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0-43267-035    

  ประกาศ    ณ   วันที่   23   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  

 

                                                                     สุระ    สิทธิสิริสาร 

           (นายสุระ  สิทธิศิริสาร )  

         นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  

  



เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่   2/๒๕๕๘ 

เรื่อง   สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณและศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดสระจันทร  ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  ลงวันที่   23   กรกฎาคม  2558 

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

  ดวย   องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ   อําเภอบานแฮด   จังหวัดขอนแกน   มีความ

ประสงคจะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ และศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดสระจันทร  จํานวน   45 รายการ   ราคากลาง   173,781.-  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดรอย

แปดสิบเอ็ดบาทถวน)   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสอบราคาแนบทายนี้  

  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท  ของใหมไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ  อยูใน

สภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้   โดยมี

ขอแนะนําและขอกําหนด   ดังตอไปนี้  

  1.เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา  

  1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

  1.2  แบบใบเสนอคาคา  

  1.3  แบบสัญญาซื้อขาย  

  1.4  แบบหนังสือค้ําประกัน  (หลักประกันสัญญา)  

  1.5  ........................................................................  

  2.คุณสมบัติของผูเสนอราคา  

  2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อ

ผูทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  หรือหามติดตอหรือหามเขา

เสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล  

  2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น

ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธและความคุมกันเชนวานั้น   

  2.3บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ 

รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  

  2.4บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส( e-Government procurement:e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  
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  3.หลักฐานการเสนอราคา  

  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา  ดังนี้  

  3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนหุนสวนบริษัทและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

(ถามี)  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองสําหรับผูประกอบการประเภทรานคาจะตองมีสําเนาหนังสือจะทะเบียน

พาณิชยและใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  

  3.2  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ  

ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  

  3.3  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา  รวมทั้งรายการและ

จํานวนตัวอยาง (ถามี) 

  4.การยื่นซองสอบราคา 

  4.1  ผูแสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้  โดยไมมี

เงื่อนไขใดๆ   ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน  

จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ ตก 

เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง  

  4.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอ

ราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งนี้   

ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ   โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน  และคาใชจาย

อื่นๆ   ทั้งปวงจนกระทั่งสงมอบพัสดุให  

  ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนด   ยืนราคาไมนอยกวา   30   วัน   นับแตวันเปดซองสอบ

ราคา  โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคา

มิได 

  4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอ  กําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน  15   วัน   นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญาซื้อขาย  

  4.4  ผูเสนอราคาจะตองสงแคทตาล็อก และหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะของ  สื่อการเรียนรู  ประเภทสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ประเภทเกมการศึกษา  

ประเภทสงเสริมทักษะพื้นฐานทางภาษา  ประเภทบล็อก  ประเภทเครื่องเลนสัมผัส  ประเภทพัฒนาการ    

ไปพรอมกับใบเสนอราคา  เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ

จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ  
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  สําหรับแคทตาล็อกที่แนบใหพิจารณา    หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง   

โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เขาสอบราคา  หากคณะกรรมการเปดซองสอบ

ราคาเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคทตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาให

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน  3  วัน  

  4.5  ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน          -        เพื่อใชในการ

ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา  และหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้   องคการบริหารสวนตําบลโนน

สมบูรณจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ  ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว  ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว  

องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณจะคืนใหแกผูเสนอราคา  

  4.6 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ   ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม

เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  

  4.7  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย  จาหนาซองถึง “ประธาน

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ”   โดยระบุไวที่หนาซองวา    “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 

2/2558 ”   โดยยื่นโดยตรงตอเจาหนาที่รับซองสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  อําเภอ

บานแฮด  จังหวัดขอนแกน   ตั้งแตวันที่ ...23  กรกฎาคม  2558 ......  ถึงวันที่ .....10  สิงหาคม     2558...     

ตั้งแตเวลา 08.30 น.ถึงเวลา  16.30  น.  ในวันและเวลาราชการ  ไดที่เจาหนาที่รับซองสอบราคา  กองคลัง 

องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน และในวันที.่.10 สิงหาคม

2558........  ตั้งแตเวลา  08.30  น.  ถึง เวลา  16.30  น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการ

จางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอบานแฮด   จังหวัดขอนแกน  
 

  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด    และ

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคา      ในวันที่  11   สิงหาคม   2558  ตั้งแตเวลา 

10.00  น.เปนตนไป   

  5.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา  

  5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณจะพิจารณาตัดสินดวย

ราคารวม 

  5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4  แลวคณะกรรมการเปดซอง

สอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแต เปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  

หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณา

เปนวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณเทานั้น  

  5.3  องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดย

ไมมีการผอนผันในกรณี  ดังตอไปนี้  

                 /(1) ไมปรากฏ............ 
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  (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ

เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  

  (2)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางอยางใด

หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา  

  (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ

หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น  

  (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ

พรอมประทับตาม (ถามี) กํากับไว  

  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ 

องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่น

ใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได   องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา

หากหลักฐานดังกลาวไมความเหมาะสมหรือไมถูกตอง  

  5.5  องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคา

หนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะ

รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้  

เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณเปน

เด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิได  รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณจะพิจารณา

ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไป

โดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  

  6.การทําสัญญาซื้อขาย 

  6.1  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการ

ของทางราชการ  นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ  องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณจะพิจารณาจัดทําขอตกลง

เปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3  ก็ได  

  6.2  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการ

ของทางราชการ  หรือองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 

6.1  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3  กับองคการบริหารสวน

ตําบลโนนสมบูรณ  ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน

เทากับรอยละหา  ของราคาคาจางที่สอบราคาได  ใหองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณยึดถือไวในขณะทํา

สัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  

 

                         /1.เงินสด............  
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  1.เงินสด  

  2.เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่

ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ  

  3.หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน  

ขอ 1.4   

  4.พันธบัตรรัฐบาลไทย  

  หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา 

(ผูขาย)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว  

  7.อัตราคาปรับ 

  คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20  ตอวัน  

  8.การรับประกันความชํารุดบกพรอง  

  ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ   หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน

ขอ 1.3  แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม

นอยกวา ..........เดือน...........1 .......ป  นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบโดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช

การไดดีดังเดิมภายใน   7  วัน   นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง  

  9.ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ  

  9.1  เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงิน  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น  

  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  ไดรับอนุมัติ

เงินคาพัสดุจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  แลวเทานั้น  

  9.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับขาย

และไดตกลงซอสิ่งของนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคา  ซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา

ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้  

  (1)แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ภายใน  7  วัน  นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  

เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได  

               /(2) จัดการให...........  
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  (2)  จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ

ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

พาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลง

เรืออื่น  หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น  

  (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาการสงเสริม

การพาณิชยนาวี  

  9.3  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา

หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุใน ขอ 6   องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณอาจ

พิจารณาเรียบรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี)   รวมทั้งพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

  9.4  องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณสงวนสิทธิที่จะแกไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ

ขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  

       นางวิไล    อุดม  

               ผูอํานวยการกองคลัง  

          วันที่   23  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        / 2.ในการยื่น..................  

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  

เรื่อง    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก  

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณและศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

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

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ   อําเภอบานแฮด   จังหวัดขอนแกน   มีความ

ประสงคจะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน   วัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการเด็กสําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558   จํานวน   

119  รายการ   ราคากลาง   173,301.-  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามรอยเอ็ดบาทถวน)   

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสอบราคาแนบทายนี้  

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้  

  1.เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ  

  2.ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

  3.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ

ผูเสนอราไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น  

  4.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหาร

สวนตําบลโนนสมบูรณ   ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

  5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ 

รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  

  6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส( e-Government procurement:e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  
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  ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการ

เปดซองสอบราคา  โดยกําหนดยื่นซองสอบราคา  ดังนี้  

  กําหนดยื่นซองสอบราคา  สามารถยื่นซองสอบราคาได   2  กรณี   ดังนี้  

  1.ผูเสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคาที่ผูรับซองสอบราคา  งานพัสดุ กองคลัง  ณ  ที่ทํา

การองคการริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ   ระหวางวันที่    8  พฤษภาคม 2558   ถึง21พฤษภาคม 2558      

ในวันและเวลาราชการ                                                               

2.ผูเสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคาที่ผูรับซองสอบราคา   ณ     สถานที่กลางศูนย

ขอมูล 

ขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารอําเภอบานแฮด

( ที่วาการอําเภอบานแฮด )   จังหวัดขอนแกน  ในวันที่ 22  พฤษภาคม  2558   ระหวางเวลา  

08.30  น.  ถึงเวลา  16.30  น.  และกําหนดเปดซองสอบราคา  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการ

จางองคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  (ที่วาการอําเภอบานแฮด )     ในวันที่  25  พฤษภาคม 2558  

ตั้งแตเวลา  10.00  น. เปนตนไป  

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  300.-  บาท  ไดที่  กองคลัง องคการ

บริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ    อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   ระหวางวันที่   8 พฤษภาคม  2558     

ถึงวันที่ 22  พฤษภาคม  2558  สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข0-4326-036,0-43267-035    

  ประกาศ    ณ   วันที่   8   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  

 

             สุระ  สิทธิศิริสาร  

           (นายสุระ  สิทธิศิริสาร )  

         นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  

 

   

 

 


