
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

เร่ือง  สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน(ภาคเรียนที่ 1/2550) 
…………………………………….. 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง มีความประสงคจะสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ(เดิม) (ภาคเรียนที่ 1/2550)  ตามรายละเอียดดังนี ้                             
  1.  นมพาสเจอรไรส ชนิดบรรจุถุงหรือกลอง รสจืด  ขนาด 200 มิลลิลิตร จํานวน  15,920  ถุง            
ราคากลางกําหนดไวถุงละ  4.40  บาท เปนเงินงบประมาณ  70,048.- บาท  (เจ็ดหมืน่สี่สิบแปดบาทถวน)         
ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ ลงวนัที่  13  กุมภาพนัธ  2550 
  2.  นมสดพรอมดื่ม ยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุกลองตองมีปริมาตรสุทธิไมนอยกวา  200 มิลลิลิตร  
จํานวน  17,512  กลอง  ราคากลางกําหนดไวกลองละ  5.65  บาท  เปนเงนิงบประมาณ  98,942.80 บาท        
(เกาหมืน่แปดพันเการอยส่ีสิบสองบาทแปดสิบสตางค) ตามรายละเอียดแนบทายประกาศลงวนัที่ 13 
กุมภาพนัธ  2550 
 ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกลาวและตองไมเปนผูถูกแจง
เวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ในขณะที่ยื่นซอง
สอบราคา 
 กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 28  กุมภาพันธ  2550  ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. 
ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง อบต. ระดับอําเภอ  (ที่วาการอําเภอเมืองชัยภูมิช้ัน 2) กําหนดเปด
ซองสอบราคาในวนัที ่  28   กุมภาพนัธ   2550   ตั้งแตเวลา  10.30 น. เปนตนไป 
 ผูสนใจติดตอขอรับ/ ซ้ือเอกสารสอบราคาไดที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ตําบลหวยบง  
อําเภอเมือง  จงัหวัดชยัภูมิ  ระหวางวนัที่  14  กุมภาพนัธ  2550   ถึงวันที ่   27   กุมภาพนัธ 2550  ในเวลา  
09.00 น. – 15.00 น.   หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0-4481-0054   
 
         ประกาศ   ณ วนัที่  13   เดือน กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2550 
       
     

            (นายบญุถ่ิน    ศรีวงษชัย) 
                             นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

   
 



เอกสารแนบทายประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ภาคเรียนที่  1/2550   (ปดภาคเรียน – เปดภาคเรียน) 

13   กุมภาพนัธ  2550 
1.   คุณสมบัติของผูจําหนายนม 

- ตองเปนผูประกอบการที่มีสิทธิการจําหนายนมพรอมดื่มในโครงการอาหารเสริม  (นม)       
โรงเรียนที่คณะกรรมการจัดระบบนมโรงเรียนออกหนังสือรับรองสิทธิใหมาแสดง 

      -   ตองมีใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนตํารับอาหารที่คณะกรรมการอาหารและยาออกใหแก 
ผูผลิตมาแสดง 

2. ภาชนะบรรจุ 
ตองมีคุณลักษณะและมีขอความที่ถูกตองเปนจริงที่แสดงดังตอไปนี ้
- ระบุชนิดของนม  กรรมวิธีการผลิต  รวมทั้งซื้อและที่ตั้งของผูผลิต 
- ระบุปริมาณสุทธิ เปนมิลลิลิตร  หรือ  ซีซี. 
- มีเลขทะเบียนอาหาร  ภายใตเครื่องหมาย อย. 
- ตองระบุสวนประกอบอาหารเสริม  (นม)  เปนรอยละไวดวย 
- พิมพ วนั เดือน ป ที่นมหมดอายุหรือขอความ “บริโภคกอน………….” ที่อานไดอยาง

ชัดเจน 
3. ชนิดของนม 

- ตองเปนนมรสจืดชนิดพาสเจอรไรส  
- นมสดพรอมดืม่  ยูเอชที  รสจืด 

4.  ขนาดบรรจุ 
-  ขนาดบรรจตุอถุง หรือกลอง ตองมีปริมาตรสุทธิไมนอยกวา  200  มิลลิลิตร หรือ ซี.ซี. 
-  ขนาดบรรจตุอกลอง ตองมีปริมาตรสุทธิไมนอยกวา  200  มิลลิลิตร หรือ ซี.ซี. 

 5.  สวนประกอบของนมพรอมดื่ม  ตองเปนไปตามมาตรฐานของนมสดที่คณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) กาํหนดนมสดพรอมดื่ม ยูเอชที ชนิดกลอง รสจืด และนมพาสเจอรไรส ชนิดถุง รสจืด คือ 
ตองมีเลขทะเบียน อย. รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑและระบุสวนประกอบนมโค 100 % บนภาชนะบรรจุ
ทุกกลอง/ถุง  ซ่ึงมีไขมันเนยประกอบอยูไมนอยกวาที่คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)กําหนด 

6.   การสงมอบ 
- นมพาสเจอรไรส  ชนิดถุง รสจืด และนมสดพรอมดื่ม  ยูเอชที ชนิดกลอง รสจืด ตรานม

โรงเรียน  ตองสงมอบกอนวนัหมดอายุที่ระบุไวขางกลองหรือถุงไมนอยกวา  6  เดือน 
          -     การสงมอบนมพาสเจอรไรส ตองขนสงโดยใชรถขนสงที่มีเครื่องทําความเยน็ซึ่งรักษา
อุณหภูมิไดระหวาง 2-5  องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาการขนสงและผูขายตองจัดใหมีอุปกรณทําความ 

/ เย็นซึ่ง............ 
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เย็นซึ่งสามารถรักษาอุณหภมูิไดระหวาง 2-5  องศาเซลเซียส ไวที่โรงเรียนโดยตองมขีนาดและจํานวนที่
เพียงพอกับปริมาณนมที่สงมอบในแตละครั้งตองสงมอบพรอมกับหลอดดูดถึงโรงเรียนหรือจุดทีก่ําหนด 
ตามงวด หรือระยะเวลาที่ระบุไวตามสัญญา  

7.  การประกนัคุณภาพ 
- กรณีมีขอสงสัยเกีย่วกับคุณภาพ  หรือสวนประกอบของอาหารเสริม (นม)    หรือภาชนะ 

บรรจุ  หรือมีเหตุอันสมควร ผูซ้ือหรือตัวแทนสามารถสงตัวอยางอาหารเสริม (นม) และภาชนะบรรจุให
สํานักงานสาธารสุขจังหวัดทีเ่กี่ยวของเพื่อตรวจสอบคุณภาพหรือความถกูตองโดยใหผูขายออกคาใชจายนี ้

- กรมวิทยาศาสตรการแพทยกระทรวงสาธารณสุข หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อ 
ตรวจสอบคุณภาพหรือความถูกตอง  โดยใหผูขายออกคาใชจาย 
        -      ผูขายตองรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจสอบคุณภาพนมทีห่ลักเกณฑที่ อย.กําหนด 
รวมทั้งตองรับผิดชอบความเสียหายซึ่งจะเกิดขึ้นเนื่องจากอาหารเสริม(นม) รวมทั้งการไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญา 
 -  หากคูสัญญาจัดสงนมไมเปนไปตามเงื่อนไขหรือจัดสงนมไมมีคุณภาพหรือผูประกอบการถูก
ยกเลิกการรับรองสิทธิจําหนาย ผูซ้ือมีสิทธิยกเลิกสัญญา  
 8.  การประกันความเสียหาย 
 -  กรณีมีนมเสียหาย  เชน นมเสีย  นมบูด  ถุงนมแตก  นมไมครบตามจํานวนที่ส่ังซื้อ ผูขายตองรีบ
ดําเนินการชดใชในวันรุงขึ้น  นับจากวันแจงใหผูขายทราบ 
 
 

                                 (ลงชื่อ)   
                   (นายบุญถ่ิน  ศรีวงษชัย)                           

          นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2550 
การซื้อผลิตภัณฑอาหารเสรมิ (นม) นมพาสเจอรไรส  

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
ลงวันที่  13  เดือน  กุมภาพนัธ   พ.ศ.  2550 

……………………………. 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยบง ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา   “องคการบริหารสวนตําบล”   มีความ
ประสงคจะสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สําหรับนักเรยีนกอนประถมศึกษา (อนุบาล 1-2) และ
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยบง ตําบลหวยบง อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ (ตามหนังสือที่ มท 0824.6/12 ลงวนัที่  3  มกราคม  2550 )  มีรายละเอียด ดังนี ้
 1.  นมพาสเจอรไรส ชนิดบรรจุถุงหรือกลอง  รสจืด  ขนาด  200  มิลลิลิตร  จํานวน 15,920  ถุง  
(เปดภาคเรียน)   ราคากลางกาํหนดไวถุงละ 4.40  บาท เปนเงินงบประมาณ  70,048.- บาท (เจ็ดหมืน่สี่สิบ
แปดบาทถวน)          
  2.  นมสดพรอมดื่ม ยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุกลองตองมีปริมาตรสุทธิไมนอยกวา  200 มิลลิลิตร  
จํานวน  17,512  กลอง (ปดภาคเรียน) ราคากลางกําหนดไวกลองละ  5.65  บาท  เปนเงนิงบประมาณ  
98,942.80 บาท   (เกาหมืน่แปดพันเการอยส่ีสิบสองบาทแปดสิบสตางค)  
 1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

        1.1  รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 
1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4  แบบหนังสือค้ําประกัน 

2.   คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับขายพัสดทุี่สอบราคาซื้อ และตองไมเปนผูถูกแจงเวยีน 

ช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยการบริหารราชการทองถ่ิน หรือหามติดตอหรือหาม
เขาเสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล 
          2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฎิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้ 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
      ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้ 

3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทและสําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคา 
เพิ่ม(ถามี)พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

/สําหรับผูประกอบ…. 
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  สําหรับผูประกอบการประเภทรานคา จะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชยและใบ
ทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
              3.2   หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามแทนในใบเสนอราคาแทน 
              3.3  ใบรับรอง เปนผูประกอบการที่มีสิทธิจําหนายนมพรอมดืม่ ในโครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนที่คณะกรรมการจัดนมโรงเรียนออกหนังสอืรับรองให 
              3.4   หนังสือรับรองการจําหนายนมพรอมดื่ม ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่
คณะอนกุรรมการจัดระบบนมโรงเรียนออกหนังสือรับรองสิทธิใหตองมีจํานวนไมนอยกวาที่ผูซ้ือจะซื้อ 

      3.5ใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนตํารับอาหารที่คณะกรรมการอาหารและยาออกให 
3.6 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยืน่พรอมกับซองสอบราคา รวม ทั้งรายการและ 

จํานวนตัวอยาง(ถามี) 
  4.  การยื่นซองสอบราคา 
        4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงรายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวน
เงินที่เสนอตองระบุตรงกันทัง้ตัวเลขและตวัอักษรโดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข  หากมีการขูดลบ ตกเติม  
แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงรายมือช่ือผูเสนอราคา พรอมทั้งประทับตรา (ถามี)กํากบัไวดวยทกุแหง 
       4.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคา
รวมที่จะเสนอจะตองตรงกนัทั้งตัวเลขและตัวหนงัสือ ถาตัวเลขและตวัหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือ
เปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซ่ึงเปนคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ คาขนสง คาจดทะเบียนและ
คาใชจายอื่น ๆ จนกระทั่งสงมอบพัสดุให 
        ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยนืราคาไมนอยกวา  100 วัน นบัแตวันเปดซองสอบราคา 
โดยกําหนดยนืราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
       4.3  ผูเสนอราคาตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ  ทุกวันทําการ  (รายละเอยีดตามเอกสาร       
แนบทายสัญญาซื้อขาย)  นบัถัดจากวนัลงนามในสัญญาซื้อขาย 
       4.4  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนไปพรอมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพจิารณา หลักฐานดังกลาวนี้ องคการ
บริหารสวนตําบลจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
 
 

/สําหรับแคตตาล็อก…….. 
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  สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารปูถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมกแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เขาสอบราคา หากคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน 
  4.5  ผูเสนอราคาจะตองสงตวัอยางของพัสดุที่เสนอจํานวน………1 ชุด………(หนวย) 
เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้องคการบริหารสวน
ตําบลจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้แกตวัอยางดังกลาว ตวัอยางที่เหลือหรือไมใชแลว 
องคการบริหารสวนตําบลจะคืนใหแกผูเสนอราคา 
  4.6   กอนยืน่ซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียด คณุลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.7   ผูเสนอราคาจะตองยืน่ซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 
1/2550  โดยยืน่โดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบล ในวันที่  27  พฤศจิกายน  2549  ระหวางเวลา 09.30 น. 
ถึงเวลา 10.00 น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสาร อบต. ( ที่วาการอําเภอเมืองชัยภูมิ ช้ัน 2 )  
   เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   และ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่  27  พฤศจิกายน  2549  ตั้งแตเวลา  10.30 
น.  เปนตนไป 

    5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
          5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
           5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคณุสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยืน่หลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมถูกตองตามขอ 3 หรือยืน่ซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 คณะกรรมการพิจารณาผล
การสอบราคาจะไมรับพจิารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพยีง
เล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มใิชสารสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล 
           5.3  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการ
ผอนผันในกรณี ดังตอไปนี ้
                  (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชผูีรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
 

/ไมกรอกชื่อนติิบุคคล… 
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                (2)  ไมกรอกชื่อนิตบิุคคล(บุคคลธรรมดา)  หรือลงรายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยาง
ใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                (3)  เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สารสําคัญหรือมีผลทําใหเกดิความไดเปรียบเสียเปรยีบแกผูเสนอราคารายอื่น 
                 (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงรายมือ
ช่ือพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
            5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซอง 
สอบราคาหรือ องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิ์ ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริงสภาพฐานะหรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกีย่วของกับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
            5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด  หรืออาจจะยกเลกิการเสนอราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผู
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลหวยบงจะพิจารณายกเลิกการ
สอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อวาการเสนอราคากระทําไปโดยไม
สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

6.  การทําสัญญาซื้อขาย 
6.1  ในกรณีทีผู่ชนะการสอบราคาสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทาง

ราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได 
          6.2  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  5 วันทําการ
ของทางราชการ หรือองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาไมสมควรจัดทาํขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.1 ผู
ชนะการสอบราคาจะตองทาํสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาที่ระบุในขอ 1.3  กับองคการบริหารสวนตําบล 
ภายใน 5 วันนบัถัดจากวนัทีไ่ดรับแจงและจะตองวางหลกัประกนัสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา
ของราคาสิ่งของที่สอบราคาไว ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
   (1)  เงินสด 
   (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบรหิารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา 
หรือกอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 

/หนังสือค้ําประกัน…. 
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   (3)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุในขอ 1.4 
    (4)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
          หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
สอบราคา(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

7.  อัตราคาปรบั 
         คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.20 ตอวนั  
  8.  การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
   ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ ทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ 
ในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดอืน นับถัดจากวันที่ผูซ้ือรับมอบโดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดดีังเดมิภายในวันรุงขึ้น นับถัดจากวันที่ไดรับแจงชํารุดบกพรอง 
  กรณีมีขอสงสัยเกีย่วกับคุณภาพหรือสวนประกอบของอาหารเสริม(นม)ภาชนะบรรจุ
หรือมีเหตุอันสมควรผูซ้ือหรือตัวแทนสามารถสงตัวอยางอาหารเสริม(นม)และภาชนะบรรจุให
กรมวิทยาศาสตรการแพทยกระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ   เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพหรือความถูกตองโดยใหผูขายออกคาใชจายทั้งหมด 
  กรณีตรวจสอบแลวคุณภาพนมไมไดมาตรฐานที่กําหนด ผูขายจะตองรับผิดชอบความ
เสียหายหรือความบพพรองที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยผูซ้ือมีสิทธิ์ที่จะงดจายเงินทั้งหมดหรือบางสวนหรือเรียก
เงินคืนตามสญัญาได 
  9.  ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
   9.1  เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ไดมาจากเงินงบประมาณถายโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจาย ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2550 เงินอุดหนนุจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
   9.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตก
ลงซื้อส่ิงของตามสอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวมาจากตางประเทศ และของ
นั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรือไทยเดนิอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรี
การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้ 
 
 

        /แจงการสั่งหรือนํา….. 
 



- 6 - 
   (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซ้ือขายดังกลาวมาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะ 
กรรมการสงเสริมการพาณชยนาวภีายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูซ้ือของจากตางประเทศ เวนแต
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
   (2)  จัดการใหส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสิีทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวใีหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของ
ลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3)  ในกรณีทีไ่มปฏิบัติตาม (1) หรือ(2) ผูขายจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาว ี
   9.3  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดงัระบุไวในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกัน
ซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันท ีและอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย
อ่ืน(ถามี)รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 
   9.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรอืขอกําหนดใน
แบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 
 
    องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
 
              

                       (นางสุนทรี  ศรีวงษชัย) 
              วันที่   10  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549 
 
 
 
 
 
 
 

  


