
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เร่ือง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา  

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  
-------------------------------------------------------  

                     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   มีความประสงค์จะ
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน จ านวน ๔ ศูนย์  ดังนี้ 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา จ านวน ๑๐๓ รายการ เป็นเงิน  ๑๐๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองพัน 
บาทถ้วน)  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)   

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา จ านวน ๒๐๑ รายการ เป็นเงิน  ๑๑๐,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น 
ห้าร้อยบาทถ้วน)  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)   

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ จ านวน ๑๔๓ รายการ เป็นเงิน  ๑๐๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสอง 
พันบาทถ้วน)  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)   

๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด จ านวน ๑๐๘ รายการ เป็นเงิน  ๘๕,๐๐๐.-บาท (แปดหมื่นห้าพัน 
บาทถ้วน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)   

วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๙๙,๕๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
 ๑.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
 ๒.  ต้องมีหลักฐานเป็นผู้ประกอบการ มาแสดงด้วย 
 ๓.ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
 ๔.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย        เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 ๕.  ไม่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตลิ่งชัน  ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการสอบราคาซื้อคร้ังนี้ 
 ๖.  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ที่ได้ซื้อเอกสารสอบราคาจากองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่   ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่    ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗  
ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐  น.  (ในวันและเวลาราชการ) ณ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่ง
ชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   และ ในวันที่   ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น. 
ถึง ๑๖.๓๐ น.   ยื่นซอง  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ 
(ห้องท้องถิ่นอ าเภอที่ว่าการอ าเภอท่าศาลา)   

 



 

  ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗   เวลา ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป          ณ  
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ห้องท้องถิ่นอ าเภอ  ที่ว่าการ
อ าเภอท่าศาลา)     
 

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐.-  บาท   ได้ ณ  ส่วนการคลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ระหว่าง  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่    ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๗  หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๗-๕๒๑๘ ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตลิ่งชัน  WWW. THALINGCHAN. GO.TH  

ประกาศ    ณ   วันท่ี  ๒๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

(ลงชื่อ)           ชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี 
(นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี) 

นกยกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขท่ี   ๒/๒๕๕๗ 

การซื้อวัสดุการศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ตลิ่งชัน 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน ลงวันท่ี   ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

…………………………… 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความประสงค์
จะสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ตลิ่งชัน   จ านวน ๔ ศูนย์ ดังนี้ 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา จ านวน ๑๐๓ รายการ เป็นเงิน  ๑๐๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองพัน 
บาทถ้วน)  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)   

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา จ านวน ๒๐๑ รายการ เป็นเงิน  ๑๑๐,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น 
ห้าร้อยบาทถ้วน)  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)   

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ จ านวน ๑๔๓ รายการ เป็นเงิน  ๑๐๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสอง 
พันบาทถ้วน)  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)   

๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด จ านวน ๑๐๘ รายการ เป็นเงิน  ๘๕,๐๐๐.-บาท (แปดหมื่นห้าพัน 
บาทถ้วน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)   

วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๙๙,๕๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
     ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

     ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
     ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 

    ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
    ๑.๕ ……..-……………………………………………………….. 

                             ๑.๖………-………………………………………………………. 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้

ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอ
ราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล 

           ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

                                                                          / ๓. หลักฐานการเสนอราคา  



-๒- 

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้ 
      ๓.๑ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
         ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบ

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าม)ี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
          ๓.๒ หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ

ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
       ๓.๓    บัญชรีายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการและ

จ านวน 
ตัวอย่าง (ถ้ามี) 

๔. การยื่นซองสอบราคา 
      ๔.๑ เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข  

ใด ๆ   ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่
เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

       ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท   และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคา
รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  
โดยคิด 
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ 

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๓๐  วัน นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา    โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
         ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ๑๕  วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย       
         ๔.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ วัสดุการศึกษา  ไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

           ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดย
ผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ตรวจสอบภายใน  ๓   วัน 

                / ๔.๕ ผู้เสนอราคา... 



 
-๓- 

         ๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ   จ านวน     -       ชุด    เพื่อใช้ในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะไม่รับผิดชอบ
ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว   ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว   องค์การบริหารส่วนต าบลจะ
คืนให้แก่ผู้เสนอราคา 
   ๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา   ผู้เสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่   ๒/
๒๕๕๗ “  โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบล    ในวันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันท่ี  ๒  มิถุนายน 
๒๕๕๗ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น . ถึง  ๑๖.๓๐  น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ   ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  ในวันท่ี ๒๘   
พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐  น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ห้องท้องถิ่นอ าเภอ  ที่ว่าการอ าเภอท่าศาลา)   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซอง
สอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา  ใน
วันท่ี  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗     ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอท่าศาลา) 

        ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
          ๕.๑  ในการสอบราคาคร้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วย  ราคารวม  

        ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาด
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
         ๕.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑)   ไม่ปรากฎชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล    

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
 
            / ๕.๔ ในการตัดสิน... 



-๔- 
            ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

หรือองค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

            ๕.๕   องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด    ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้   รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้
ทิ้งงาน    หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

       ๖. การท าสัญญาซื้อขาย 
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  ๕ วันท า

การของทางราชการ    นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ  องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓  ก็ได้ 

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถสิ่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๗ วันท า
การของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะ
การสอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน  ๗   
วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของที่
สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท า

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

ข้อ ๑.๔ 
(๔) พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ

ราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

             ๗. อัตราค่าปรับ 
                  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ   ๐.๒๐   ต่อวัน 
 
          / ๘. การรับประกัน... 



-๕- 
    ๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

   ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  -    
เดือน      -     ปี     นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน    
๕    วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  

     ๙.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อคร้ังนี้ ได้มาจากเงินงบ  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

       การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ
จากงบประมาณ   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๗  แล้วเท่านั้น 

                   ๙.๒  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับขายและได้ตกลง
ซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว     ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ    และของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่      และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด      ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ 
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลง
เรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

 ๙.๓   ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุในข้อ ๖      องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
    ๙.๔  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
      
                                               องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
                                                              ชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี                   

      วันที่   ๒๐  เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ   ๒๕๕๗ 


