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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์  

              เรื่อง    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์  

  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์   (ครั้งที่ 2) 

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

  ด้วย   องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์   อําเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น   มีความ

ประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กวัดสระจันทร์  จํานวน   45 รายการ   ราคากลาง   173,781.-  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อย

แปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสอบราคาแนบท้ายนี้  

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้   

  1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 

  2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  

  3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ

บริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์   ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้  

  5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 

รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ  

  6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดจ้างด้วย

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

กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
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  ในการยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการ

เปิดซองสอบราคา  โดยกําหนดยื่นซองสอบราคา  ดังนี้  

  กําหนดยื่นซองสอบราคา  สามารถยื่นซองสอบราคาได้     ดังนี้  

  1.ผู้เสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคาที่ผู้รับซองสอบราคา  งานพัสดุ กองคลัง  ณ  ที่ทํา

การองค์การริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์   ระหว่างวันที่   19   สิงหาค ม 2558   ถึง 2  กันยายน  2558      ใน

วันและเวลาราชการ                                                               

2.ผู้เสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคาที่ผู้รับซองสอบราคา   ณ    สถานที่กลางศูนย์ข้อมูล  

ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอําเภอบ้าน

แฮด ( ที่ว่าการอําเภอบ้านแฮด)   จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่  2   กันยายน    2558  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง

เวลา  16.30  น.  และกําหนดเปิดซองสอบราคา   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การ

บริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ  (ที่ว่าการอําเภอบ้านแฮด)     ในวันที่    3   กันยายน       2558  ตั้งแต่เวลา  

10.00  น. เป็นต้นไป  

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  300.-  บาท  ได้ที่  กองคลัง องค์การ

บริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์    อําเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น   ระหว่างวันที่  19    สิงหาคม   2558     

ถึงวันที่  1   กันยายน   2558  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-43267-035    

  ประกาศ    ณ   วันที่   19   เดือน   สิงหาคม    พ.ศ. 2558 

                                                                                           สุระ  สิทธิศิริสาร  

            (นายสุระ  สิทธิศิริสาร)  

         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์ 

 

   

  



เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่   3/๒๕๕๘  

เรื่อง   สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัดสระจันทร์  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์   

ลงวันที่  19  สิงหาคม   2558 (ครั้งที่ 2)  

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

  ด้วย   องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์   อําเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น   มีความ

ประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กวัดสระจันทร์  จํานวน   45 รายการ   ราคากลาง   173,781.-  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อย

แปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสอบราคาแนบท้ายนี้  

  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ใน

สภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้   โดยมี

ข้อแนะนําและข้อกําหนด   ดังต่อไปนี้  

  1.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา  

  1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

  1.2  แบบใบเสนอคาคา  

  1.3  แบบสัญญาซื้อขาย  

  1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน  (หลักประกันสัญญา)  

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

  2.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  

  2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ

ผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้าม

เข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตําบล  

  2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น

ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น   

  2.3บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 

รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ  

  2.4บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส(์ e-Government procurement:e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

      /3.หลักฐานการเสนอราคา............. 
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  3.หลักฐานการเสนอราคา  

  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้  

  3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท   และสําเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี ) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้องสําหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า  จะต้องมีสําเนา

หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าม)ี  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง  

  3.2  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจ  

ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  

  3.3  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา  รวมทั้งรายการและ

จํานวนตัวอย่าง (ถ้าม)ี  

  4.การยื่นซองสอบราคา  

  4.1  ผู้แสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มี

เงื่อนไขใดๆ   ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  

จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ 

ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง  

  4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอ

ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้   

ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ

เป็นสําคัญ   โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้  

  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนด   ยืนราคาไม่น้อยกว่า   30   วัน   นับแต่วันเปิดซองสอบ

ราคา  โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา

มิได้ 

  4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอ  กําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน  15   วัน   นับถัดจากวันลง

นามในสัญญาซื้อขาย  

  4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคทตาล็อก และหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะของ  สื่อการเรียนรู้  ประเภทส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ประเภทเกมการศึกษา  ประเภท

ส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางภาษา  ประเภทบล็อก  ประเภทเครื่องเล่นสัมผัส  ประเภทพัฒนาการ    ไปพร้อม

กับใบเสนอราคา  เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์จะยึด

ไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  

      -3-  
       สําหรับแคตตาล็อก/............. 



  สําหรับแคทตาล็อกที่แนบให้พิจารณา    หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง   

โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา  หากคณะกรรมการเปิดซอง

สอบราคาเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคทตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมา

ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    ตรวจสอบภายใน  3  วัน  

  4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จํานวน          -        เพื่อใช้ในการตรวจ

ทดลองหรือประกอบการพิจารณา  และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์

จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ  ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  องค์การ

บริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา  

  4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม

เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  

  4.7  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง “ประธาน

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ”โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 

3/2558”   โดยยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์  อําเภอ

บ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น   ตั้งแต่วันที่ ...19  สิงหาคม   2558 .....  ถึงวันที่ ....1   กันยายน     2558...   ตั้งแต่

เวลา 08.30 น.ถึงเวลา  16.30  น.  ในวันและเวลาราชการ  ได้ที่เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา  กองคลัง องค์การ

บริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น และในวันที่..2  กันยายน    2558........  

ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  ถึง เวลา  16.30  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น  

  เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด    และ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา      ในวันที่  3  กันยายน     2558      ตั้งแต่เวลา     

10.00  น.เป็นต้นไป   

  5.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  

  5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้       องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์จะพิจารณาตัดสิน   

ด้วยราคารวม 

  5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้วคณะกรรมการเปิด

ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่ เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง

เล็กน้อย  หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะใน

กรณีที่พิจารณาเป็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์เท่านั้น  

 

          5.3  องค์การบริหาร/ ...........  
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5.3  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค า 

โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  ดังต่อไปนี้  

  (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น        ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน

การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์  

  (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างอย่างใด

หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา  

  (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น

สาระสําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  

  (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ

ชื่อพร้อมประทับตาม (ถ้าม)ี กํากับไว้  

  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ 

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริง

อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้   องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่

ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  

  5.5  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด  หรือ

ราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะ

รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลโนน

สมบูรณ์เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลโนน

สมบูรณ์จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า

การเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  

  6.การทําสัญญาซื้อขาย  

  6.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการ

ของทางราชการ  นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์จะพิจารณาจัดทํา

ข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  ก็ได้  

   

 

 

               6.2 .ในกรณีที่ผู้ชนะ/ ........... 



-5- 

6.2  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทํา  

การของทางราชการ  หรือองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็น

หนังสือตามข้อ 6.1  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ1.3กับองค์การ

บริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์  ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา

เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์

ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  

  1.เงินสด  

  2.เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่

ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทําการของทางราชการ  

       3.หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.4   

  4.พันธบัตรรัฐบาลไทย  

  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ

ราคา (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว  

  7.อัตราค่าปรับ  

  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20  ต่อวัน  

  8.การรับประกันความชํารุดบกพร่อง  

  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ

ในข้อ 1.3  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า ..........เดือน...........1 .......ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข

ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   7  วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง  

  9.ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ  

  9.1  เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงิน  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์  

ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  แล้วเท่านั้น  



-6- 

  9.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับ

ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของนําเข้า  มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขน

ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้  

  (1)แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ภายใน  7  วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  

เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้  

  (2)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ

ลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น  

  (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าการส่งเสริมการ

พาณิชยนาวี  

  9.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา

หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุใน ข้อ 6   องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์อาจ

พิจารณาเรียบร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้าม)ี   รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

  9.4  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์สงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ

ข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี  

 

       นางวิไล    อุดม  

               ผู้อํานวยการกองคลัง  

          วันที่   19    เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2558  

 

 

 



 


