
 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 
   เร่ือง  สอบราคาซือ้วัสดุก่อสร้าง 

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายล้อม  หงส์ส าโรง - บ้านนายย่อม 
                บ้านโนนสะพาน   หมู่ท่ี   4  ต าบลล าคอหงษ์   อ าเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา 

----------------------------------- 
   ด้วยองค์การบริหารสว่นต าบลล าคอหงษ์        อ าเภอโนนสงู     จงัหวดันครราชสีมา                           
มีความประสงค์จะด าเนินการซือ้วสัดกุ่อสร้าง     จ านวน    13   รายการ    ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต                           
เสริมเหล็ก  สายบ้านนายล้อม  หงส์ส าโรง - บ้านนายยอ่ม   บ้านโนนสะพาน   หมูท่ี่  4   ต าบลล าคอหงษ์                                 
อ าเภอโนนสงู  จงัหวดันครราชสีมา    โดยวิธีสอบราคา     มีรายการวสัดดุงันี ้
 
 

ที่ รายการ จ านวน หน่วย 
1 ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1       2,166.00  ถงุ 
2 ทรายผสมคอนกรีต         231.00  ลกูบาศก์เมตร 
3 หินผสมคอนกรีต         284.00  ลกูบาศก์เมตร 
4 ทรายหยาบรองพืน้         129.00  ลกูบาศก์เมตร 
5 เหล็ก Wire mesh ขนาด 3.8 มม. @ 20X20 ซม.       2,148.00  ตร.ม. 
6 เหล็กกลม Æ 19 มม. (SR24)           36.00  เส้น 
7 เหล็กข้ออ้อย Æ 12 มม. (SD30)                -    เส้น 
8 ยางแอสฟัลส์         100.00  ลิตร 
9 ลกูรังไหลท่าง           64.00  ลกูบาศก์เมตร 
10 ทอ่ คสล.(ชัน้3) ขนาด0.30x1.00  ม.              5.00  ทอ่น 
11 แผน่โฟร์ม             9.00  แผน่ 
12 ถงัปนู           12.00  อนั 
13 บุ้งก๋ี           12.00  อนั 

 
ราคากลาง    745,000.-  บาท  (เจ็ดแสนส่ีหม่ืนห้าพนับาทถ้วน ) 

 
 
             //ผู้ มีสิทธิ. 
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ผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ มีอาชีพขายสิ่งของท่ีสอบราคาซือ้ดงักล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถกู
แจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิง้งานของทางราชการ        รัฐวิสาหกิจ       หรือหนว่ยการบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน        
ในขณะท่ีย่ืนซองสอบราคา 
  ก าหนดขายและย่ืนซองสอบราคาในวนัท่ี    5   มีนาคม   พ.ศ. 2558   ณ.   ศนูย์รวมข้อมลู
ขา่วสารการซือ้หรือการจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลระดบัอ าเภอ    อ าเภอโนนสงู      จงัหวดันครราชสีมา     
ในเวลาราชการ   และตัง้แตว่นัท่ี    6    มีนาคม   พ.ศ. 2558   ถึงวนัท่ี   18    มีนาคม  พ.ศ. 2558                                     
ณ   ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลล าคอหงษ์    อ าเภอโนนสงู     จงัหวดันครราชสีมา     ในเวลาราชการ  
และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวนัท่ี  19   มีนาคม   พ.ศ. 2558      ตัง้แตเ่วลา   10.00  น.  เป็นต้นไป                             
ณ.    ศนูย์รวมข้อมลูขา่วสารการซือ้หรือการจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลระดบัอ าเภอ    อ าเภอโนนสงู      
จงัหวดันครราชสีมา      
  ผู้สนใจตดิตอ่ขอซือ้เอกสารสอบราคาในราคาชดุละ    500.-บาท  (  ห้าร้อยบาทถ้วน ) 
ได้ท่ี    ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลล าคอหงษ์     ระหวา่งวนัท่ี    5    มีนาคม   พ.ศ. 2558                                      
ถึงวนัท่ี   18    มีนาคม   พ.ศ. 2558    หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข   044-756380  ตอ่  109                                
ในเวลาราชการ   หรือทาง   www.Lamkhohong.go.th, www.gprocurement.go.th 
 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี    5    เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2558 
 
 
                       (ลงช่ือ) 
                             (นายชิตณรงค์    ขอเหน่ียวกลาง) 
                      นายกองค์การบริหารสว่นต าบลล าคอหงษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lamkhohong./


                           เอกสารสอบราคาซือ้เลขที่   2/2558  
                                         เร่ือง  สอบราคาซือ้วัสดุก่อสร้าง 

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายล้อม หงส์ส าโรง - บ้านนายย่อม 
        บ้านโนนสะพาน   หมู่ที่   4  ต าบลล าคอหงษ์   อ าเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา 
                                           ลงวันที่   5   มีนาคม    2558 

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

  องค์การบริหารสว่นต าบลล าคอหงษ์         อ าเภอโนนสงู       จงัหวดันครราชสีมา        
ซึง่ตอ่ไปนี ้      เรียกวา่ “ ผู้ ซือ้ ”     มีความประสงค์จะด าเนินการซือ้วสัดกุ่อสร้าง   จ านวน    13   รายการ                                         
ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายล้อม  หงส์ส าโรง - บ้านนายย่อม   บ้านโนนสะพาน                             
หมูท่ี่  4   ต าบลล าคอหงษ์   อ าเภอโนนสงู  จงัหวดันครราชสีมา    โดยวิธีสอบราคา     มีรายการวสัดดุงันี ้
 

ที่ รายการ จ านวน หน่วย 
1 ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1       2,166.00  ถงุ 
2 ทรายผสมคอนกรีต         231.00  ลกูบาศก์เมตร 
3 หินผสมคอนกรีต         284.00  ลกูบาศก์เมตร 
4 ทรายหยาบรองพืน้         129.00  ลกูบาศก์เมตร 
5 เหล็ก Wire mesh ขนาด 3.8 มม. @ 20X20 ซม.       2,148.00  ตร.ม. 
6 เหล็กกลม Æ 19 มม. (SR24)           36.00  เส้น 
7 เหล็กข้ออ้อย Æ 12 มม. (SD30)                -    เส้น 
8 ยางแอสฟัลส์         100.00  ลิตร 
9 ลกูรังไหลท่าง           64.00  ลกูบาศก์เมตร 
10 ทอ่ คสล.(ชัน้3) ขนาด0.30x1.00  ม.              5.00  ทอ่น 
11 แผน่โฟร์ม             9.00  แผน่ 
12 ถงัปนู           12.00  อนั 
13 บุ้งก๋ี           12.00  อนั 

 
ราคากลางเพ่ือด าเนินการจดัซือ้ครัง้นี ้ จ านวน  745,000.-  บาท  (เจ็ดแสนส่ีหม่ืนห้าพนับาทถ้วน ) 

ณ   ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลล าคอหงษ์        โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้
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          1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1  รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 
1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบสญัญาซือ้ขาย 
1.4  แบบหนงัสือค า้ประกนั 

-  หลกัประกนัสญัญา 
1.5   บทนิยาม 

             -   ผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
       -  การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

          1.6  แบบบญัชีเอกสาร 
            -   บญัชีเอกสารสว่นท่ี  1 
      -   บญัชีเอกสารสว่นท่ี  2     
              

2.  คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
ผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ มีอาชีพขายสิ่งของท่ีสอบราคาซือ้ดงักล่าวและต้องไม่

เป็นผู้ถกูแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิง้งานของทางราชการ        รัฐวิสาหกิจ       หรือหนว่ยการบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ิน        ในขณะท่ีย่ืนซองสอบราคา 
                     

3. หลักฐานการเสนอราคา               
   ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา                                  
โดยแยกไว้ นอกซองใบเสนอราคาเป็น    2   ส่วน  คือ 

        3.1  สว่นท่ี  1  อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
   (1)  ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นนิตบิคุคล  
                                             (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จดัการ ผู้ มีอ านาจควบคมุ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง                                                       
                                             (ข)  บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ  ผู้ มีอ านาจควบคมุและบญัชีผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

(2)   ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท่ีมิใชน่ิติบคุคล   ให้ย่ืน
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้     ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น    (ถ้ามี)  ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น  พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
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   (3)  ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาหรือผู้ เสนองานร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า  
ให้ย่ืนส าเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบคุคลธรรมดาท่ีมิได้ถือสญัชาตไิทย  ก็ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือเดนิทาง  หรือถ้าผู้ ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บคุคล ให้ย่ืนเอกสารตามท่ีระบไุว้ใน  (1) 
.   (4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 
( 5) บญัชีเอกสารสว่นท่ี 1ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6(1) 
       3.2  ส่วนท่ี  2  อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
    (1)  แคตตาล๊อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ  ตามข้อ  4.4 

 (2)  หนงัสือมอบอ านาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ เสนอราคามอบ 
อ านาจให้บคุคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  
                                       (3) บญัชีเอกสารสว่นท่ี 2  ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัซองใบเสนอราคา                                           
ตามแบบในข้อ 1.6(2) 
 

4. การเสนอราคา 
4.1  ผู้ เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี  ้  โดยไมมี่ 

เง่ือนไขใด ๆ  ทัง้สิน้   และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน    ลงลายมือช่ือของผู้ เสนอราคาให้ชดัเจน   
 จ านวนเงินท่ีเสนอต้องระบตุรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัอกัษร  โดยไมมี่การขดูลบ ตก เตมิ  หรือแก้ไข เปล่ียนแปลง 
หากมีการขดูลบ ตก เตมิ  แก้ไข  เปล่ียนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้ เสนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) ก ากบั 
ไว้ด้วยทกุแหง่ 

4.2  ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอ 
ราคารวม  และหรือราคาตอ่หนว่ย และหรือตอ่รายการ   ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง ทัง้นี ้
ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ  ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนัให้ถือตวัหนงัสือเป็น
ส าคญั    โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอากรอ่ืน   คา่ขนสง่   คา่จดทะเบียน  และ
คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ  ทัง้ปวง   จนกระทัง่สง่มอบพสัดใุห้  ณ   องค์การบริหารสว่นต าบลล าคอหงษ์  

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่   7    วนั นบัแตว่นัเปิดซองใบเสนอ
ราคาโดยภายในก าหนดยืนราคา  

4.3  ผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ผู้
เสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาสง่มอบพสัด ุ ถดัจากวนัลงนามในสญัญาซือ้ขาย     ภายใน   7   วนั 

4.4  ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่แคตตาล็อก    และหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุ
ลกัษณะเฉพาะไปพร้อมใบเสนอราคา  เพ่ือประกอบการพิจารณาหลกัฐานดงักล่าวนี ้“องค์การบริหารสว่น
ต าบลล าคอหงษ์”  จะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
      ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา 
ถกูต้อง   โดยผู้ มีอ านาจท านิตกิรรมแทนนิติบคุคล 
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     4.5  ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่ตวัอย่างของพสัดท่ีุเสนอจ านวน…….-…… เพ่ือใช้ในการตรวจ

ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสญัญา  ทัง้นี ้   “องค์การบริหารสว่นต าบลล าคอหงษ์”                      
จะไมรั่บผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้แก่ตวัอยา่งดงักลา่วตวัอยา่งท่ีเหลือหรือไมใ่ช้แล้ว “องค์การ
บริหารสว่นต าบลล าคอหงษ์” จะคืนให้แก่ผู้ เสนอราคา 

4.6 ก่อนย่ืนซองสอบราคา  ผู้ เสนอราคาควรตรวจดรู่างสญัญา    รายละเอียด 
คณุลกัษณะเฉพาะ  ฯลฯ   ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนซองสอบราคา 
ตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

    4.7  ผู้ เสนอราคาจะต้องย่ืนซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจา่หน้าซอง  ถึง ประธาน

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบไุว้ท่ีหน้าซองว่า  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซือ้   

เลขที่ 2/2558 ”   โดยย่ืนโดยตรง  ในวนัท่ี    5   มีนาคม   พ.ศ. 2558   ณ.   ศนูย์รวมข้อมลูขา่วสารการซือ้หรือ
การจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ  อ าเภอโนนสงู  จงัหวดันครราชสีมา  ในเวลาราชการ   และ
ตัง้แตว่นัท่ี    6   มีนาคม   พ.ศ. 2558   ถึงวนัท่ี    18   มีนาคม  พ.ศ. 2558   ณ   ท่ีท าการองค์การบริหารสว่น
ต าบลล าคอหงษ์    อ าเภอโนนสงู    จงัหวดันครราชสีมา     ในเวลาราชการ   และก าหนดเปิดซองสอบราคาใน

วนัท่ี  19   มีนาคม   พ.ศ. 2558      ตัง้แตเ่วลา   10.00  น.  เป็นต้นไป   ณ.    ศนูย์รวมข้อมลูขา่วสารการซือ้
หรือการจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลระดบัอ าเภอ    อ าเภอโนนสงู      จงัหวดันครราชสีมา     เม่ือพ้น
ก าหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้วจะไมรั่บซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
   

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
         5.1      ในการสอบราคาครัง้นี ้ “  องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ ”                           

จะพิจารณา ตดัสินด้วยราคารวม                                       
        5.2  หากผู้ เสนอราคารายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ  2   หรือย่ืนหลกัฐาน

การเสนอราคาไมถ่กูต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือย่ืนซองสอบราคาไมถ่กูต้องตามข้อ  4  แล้ว   คณะ
กรรมการฯ  จะไมรั่บพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนัน้   เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย 
หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสว่นท่ีมิใชส่าระส าคญั ทัง้นีเ้ฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็น
วา่เป็นประโยชน์ตอ่ “องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์”  เทา่นัน้ 

         5.3 “องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์”   สงวนสิทธิไมพ่ิจารณาราคาของ
ผู้ เสนอราคาโดยไมมี่การผ่อนผนัในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

   (1)  ไมป่รากฏช่ือผู้ เสนอราคารายนัน้  ในบญัชีผู้ รับเอกสารสอบ
ราคาหรือในหลกัฐานการรับเอกสารสอบราคาของ  “องค์การบริหารสว่นต าบลล าคอหงษ์” 

 (2)  ไมก่รอกช่ือนิตบิคุคล  / บคุคลธรรมดา   หรือลงลายมือช่ือผู้
เสนอราคาอยา่งหนึง่อยา่งใด  หรือทัง้หมดในใบเสนอราคา 
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  (3)  เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดใน

เอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคญั   หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอ่ืน 
 (4)  ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ  ตก  เตมิ  แก้ไข  เปล่ียนแปลง   

โดยผู้ เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา  (ถ้ามี)  ก ากบัไว้    
   5.4 ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสญัญา “องค์การบริหารสว่นต าบล
ล าคอหงษ์”      มีสิทธิให้ผู้ เสนอราคาชีแ้จงข้อเท็จจริงสภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบั                                
ผู้ เสนอราคาได้      อบต.ล าคอหงษ์”    มีสิทธิท่ีจะไมรั่บราคาหรือไมท่ าสญัญาหากหลกัฐานดงักล่าวไมมี่ความ
เหมาะสมหรือไมถ่กูต้อง 
                                  5.5  “องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์”   ทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะไมรั่บราคาต ่าสดุ  
หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทัง้หมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจ านวน  หรือขนาด  หรือ
เฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพ่ิจารณาจดัซือ้เลยก็ได้สดุแตจ่ะพิจารณา 
ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญัและให้ถือว่าการตดัสินของ     “องค์การบริหารสว่นต าบล               
ล าคอหงษ์”  เป็นเด็ดขาด  ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้องคา่เสียหายใด ๆ มิได้ รวมทัง้  “ องค์การบริหารสว่นต าบล
ล าคอหงษ์”  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้ เสนอราคาเป็นผู้ทิง้งาน  ไม่วา่จะเป็นผู้ เสนอราคาท่ี
ได้รับการคดัเลือกหรือไมก็่ตาม  หากมีเหตท่ีุเช่ือได้ว่า การเสนอราคากระท าการโดยไมส่จุริตเชน่การเสนอ
เอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
 

             6.  การท าสัญญาซือ้ขาย 
                               6.1  ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน    7   วนั   
ท าการของทางราชการ   นบัแตว่นัท่ีท าข้อตกลงซือ้“องค์การบริหารสว่นต าบลล าคอหงษ์”  จะพิจารณาจดัท า
ข้อตกลงเป็นหนงัสือแทนการท าสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ   1.3  ก็ได้ 
                               6.2 ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาไมส่ามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วน                             
ภายใน   7   วนั  ท าการของทางราชการ  หรือ   “องค์การบริหารสว่นต าบลล าคอหงษ์”  เห็นวา่ไมส่มควรจดัท า
ข้อตกลงเป็นหนงัสือตาม     ข้อ 6.1    ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสญัญาซือ้ขายตามแบบสญัญาดงัระบใุน                        
ข้อ   1.3  กบั   “องค์การบริหารสว่นต าบลล าคอหงษ์”ภายใน   7   วนั   นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง และจะต้อง
วางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเทา่กบัร้อยละ  5    ของราคาสิ่งของท่ีสอบราคาได้ให้ “องค์การบริหาร
สว่นต าบลล าคอหงษ์”  ยดึถือไว้ในขณะท าสญัญา  โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึง่อย่างใดดงัตอ่ไปนี ้                                        
                               (1)  เงินสด 
                               (2)  เช็ดท่ีธนาคารสัง่จา่ยให้แก่  “องค์การบริหารสว่นต าบลล าคอหงษ์”                  
โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสญัญาหรือก่อนหน้านัน้ไมเ่กิน   3  วนัท าการของทางราชการ 
                               (3)  หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนงัสือค า้
ประกนัดงัระบใุนข้อ  1.4  
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                               (4)   หนงัสือค า้ประกนัของบรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
หรือบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย  ซึง่ได้แจ้งช่ือเวียนให้สว่นราชการหรือ
หนว่ยการบริหารราชการสว่นท้องถ่ินตา่ง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนโุลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือค า้ประกนัดงัระบุ                     
ในข้อ 1.4   

(5)  พนัธบตัรรัฐบาลไทยหลกัประกนันีจ้ะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้                             
ภายใน  15  วนั  นบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายแล้ว 

 
 

7.  อัตราค่าปรับ 

คา่ปรับตามแบบสญัญาซือ้ขายข้อ 10  ให้คิดในอตัราร้อยละ  0.10  ตอ่วนั 
 

8.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึง่ได้ท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ  หรือท าสญัญาซือ้ขายตามแบบดงัระบุ
ในข้อ  1.3  แล้วแตก่รณี  จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซือ้ขายท่ีเกิดขึน้    ภายในระยะเวลา                              
ไมน้่อยกวา่  1   ปี  นบัถดัจากวนัท่ีผู้ ซือ้รับมอบโดยผู้ขายต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดมิภายใน   
5   วนั  นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 

  9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                                 9.1   เงินคา่พสัดสุ าหรับการซือ้ครัง้นีไ้ด้มาจาก เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ                               
เงนิอุดหนุน    ส าหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ  2557 
                                9.2   เม่ือ  “องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์”  ได้คดัเลือกผู้ เสนอราคารายใดให้
เป็นผู้ขายและได้ตกลงซือ้สิ่งของตามสอบราคาซือ้แล้ว   ถ้าผู้ขายจะต้องสัง่หรือน าสิ่งของดงักลา่วเข้ามาจาก
ตา่งประเทศและของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดนิอยู่    และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ เสนอราคาซึง่เป็นผู้ขายจะต้องปฏิบตัติาม
กฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวีดงันี ้

  (1)  แจ้งการสัง่หรือน าสิ่งของท่ีซือ้ขายดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ  ตอ่
ส านกังานคณะกรรมการการสง่เสริมการพาณิชยนาวี  ภายใน  7  วนั   นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ขายสัง่หรือซือ้ของจาก
ตา่งประเทศ   เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 
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                   (2)  จดัการให้สิ่งของท่ีซือ้ขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย   หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เชน่เดียวกบัเรือไทยจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย    เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ
สง่เสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทกุสิ่งของนัน้   โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเ่รือไทย   ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเชน่นัน้ก่อน
บรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม    ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนใน
กรณีท่ีไมป่ฏิบตัติาม (1) หรือ (2)ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี 
                                9.3  ผู้ เสนอราคาซึง่ “องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์” ได้คดัเลือกแล้วไมไ่ปท า
สญัญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนดดงัระบไุว้ในข้อ  6  “องค์การบริหารสว่นต าบลล าคอ
หงษ์”  อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  (ถ้ามี)   รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
                                9.4   “องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ “   สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข    เพิ่มเตมิเง่ือนไข
หรือข้อก าหนดในแบบสญัญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสงูสดุ  (ถ้ามี)   

 
 
 

      องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 

                     

                             วนัท่ี    5   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


