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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองออ 

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 

……………………………………………… 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออมีความประสงคจะ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองออ ตามรายการ ดังน้ี วัสดุการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ จํานวน ๕ ศูนย ราคารวมทั้งสิ้น ๒๕๖,๒๐๐ บาท  (สองแสนหาหมื่นหกพัน

สองรอยบาทถวน) ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 

๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

๔. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อขององคการบริหารสวนตําบล

หนองออ 

๕. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหาร

สวนตําบลหนองออ  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งน้ี 

กําหนดย่ืนซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ต้ังแตเวลา 

๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองออ โดยในวันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๖ ย่ืนซอง ณ ศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอหนองวัวซอ ช้ัน ๒ ที่วาการอําเภอ

หนองวัวซอ และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ต้ังแตเวลา ๑๐.๓๐ น. เปนตนไป 

ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ไดที ่ งานพัสดุ  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 

โดยจําหนายเอกสารชุดละ ๒๐๐ บาท ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ต้ังแตเวลา 

๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.nong-or.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท

หมายเลข ๐ ๔๒๒๙ ๘๐๗๘ ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

ลงช่ือ นางสงา  พิมพศร ี

(นางสงา พิมพศร)ี 

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
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เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขท่ี ๑/๒๕๕๖ 

สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองออ 

ตามประกาศ องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 

ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ 

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

วัสดุการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองออ ตามรายการ ดังน้ี  

วัสดุการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองออจํานวน  ๕  ศูนย ราคากลาง

รวมทั้งสิ้น ๒๕๖,๒๐๐  บาท  (สองแสนหาหมื่นหกพันสองรอยบาทถวน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย

ประกาศสอบราคา 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่จะใช

งานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี โดยมีขอแนะนํา และ

ขอกําหนด  ดังตอไปน้ี 

๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา 

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 

๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(๑) หลักประกันสัญญา 

(๒) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 

๑.๕ บทนิยาม 

(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 

(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒  

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ 

๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและได

แจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ 

สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ 

๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

๒.๕ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซือ้ของกรม 
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๓. หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก

ซองใบเสนอราคาเปน ๒ สวน  คือ 

๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน

รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืน

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน

บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสาร

ตามที่ระบุไวใน (๑) 

(๔) พรอมสําเนาถูกตอง 

(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 

๑.๖ (๑) 

๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรปูรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 

๑.๖ (๒) 

๔. การเสนอราคา 

๔.๑ ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไมมี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน 

จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม 

แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 
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๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ

ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งน้ี 

ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น 

ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองออ 

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๕ วัน นับแตวันเปดซองใบ

เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนเสนอราคา

มิได 

๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญาซื้อขาย 

๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของ วัสดุการศึกษา ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ี กรมจะยึดไวเปน

เอกสารของทางราชการ 

สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดย

ผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  

๔.๕ กอนย่ืนซอง สอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ ฯลฯใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซอง สอบราคา ตาม

เงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา 

๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตองคการบริหารสวนตําบล

หนองออโดยระบุไวที่หนาซองวา  "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ ๑/๒๕๕๖" ย่ืนตอเจาหนาที่ ใน

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งาน

พัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองออ โดยในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ย่ืนซอง ณ ศูนยขอมูล

ขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอหนองวัวซอ ช้ัน ๒ ที่วาการอําเภอหนองวัวซอ 

เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา

แตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ

สอบราคาหรือไม และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบ

เสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ 



5 

จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ

การคัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย

ไดวา ผูเสนอราคารายน้ันเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผู

ริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคา

ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับ

แตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิ

ไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ ศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอหนองวัวซอ ที่วาการ

อําเภอหนองวัวซอ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ต้ังแตเวลา ๑๐.๓๐ น. เปนตนไป 

การย่ืนอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบ

เสนอราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการ

อยางย่ิงและในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปด

ซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิงใหปลัดกระทรวงมีอํานาจ

ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งน้ี กรมจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 

๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปดซองสอบ

ราคา จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือ

ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะ

เปนประโยชนตอกรมเทาน้ัน 

๕.๓ กรมสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 

(๑) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือใน

หลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ของกรม 

(๒) ไมกรอกช่ือนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึง

อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปน

สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
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(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง

ลายมือช่ือพรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไว 

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ

กรม มีสิทธ์ิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได 

กรมมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

๕.๕ กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ 

สอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และ

ใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งกรมจะพิจารณา

ยกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็

ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือ

บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ

ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายช่ือไว ตามขอ ๔.๖ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ

ราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ กรมมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออก

จากประกาศรายช่ือตามขอ ๔.๖ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่

ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิงปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ

ราคาดังกลาวได 

๖. การทําสัญญาซื้อขาย 

๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ

ของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม

แบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได 

๖.๒ ในกรณีผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ

ของทางราชการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ สอบราคา 

จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสญัญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและ

จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๐ ของราคาสิ่งของที่ สอบราคาไดใหกรมยึดถือไว

ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

(๑) เงินสด 
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(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนาน้ัน

ไมเกิน ๓ วัน ทําการ 

(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดัง

ระบุในขอ ๑.๔ (๑) 

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท

เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ

ธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว 

โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู

ชนะการสอบราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

๗. อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑ ตอวัน 

๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 

๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอย

กวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ 

วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

๙. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ีไดมาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ แลวเทาน้ัน 

๙.๒ เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของตาม สอบราคา

ซื้อ แลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือ

ในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

กําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี  

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรือ
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อื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี  

๙.๓ ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ

กําหนดดังระบุไวในขอ ๖ กรมอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณาใหเปน

ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๙.๔ กรมสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 

 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 

      ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๖ 


